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De burger als ongelovige Thomas
Geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog

Carinne Elion-Valter

Dit is een proefschrift over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een 
cultuur van overtuigen. Van advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van 
de rechter richting partijen, advocaten, de hogere colleges, het publiek en de media. 
Ook bestuurders, ambtenaren, wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Dit 
proefschrift belicht het begrip geloofwaardigheid vanuit de optiek van de burger. Welke 
taal moet hij willen verstaan? Wat zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit 
van het recht? 

In deze tijd van participatie en democratische initiatieven als de G1000 herbezinnen we 
ons op het vertrouwen in de juridische en rechtsstatelijke waarborgen en instituties. Dan 
komt het er extra op aan dat we nadenken over geloofwaardigheid en legitimiteit. Wat is 
het verschil tussen Trump en Obama?

Het boek is de neerslag van een dialoog tussen literatuur en recht over deze vraag. 
Literaire teksten belichten de achtergronden van het recht. Het boek behandelt het thema 
van geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas en 
zes latere teksten. Thomas was de apostel die pas geloofde in de opstanding van Jezus, 
nadat hij de kruiswonden had gezien. Ieder tijdperk leest echter zijn eigen boodschap 
in dit verhaal. Dit proefschrift bespreekt de avonturen van Thomas aan de hand van zes 
teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de orde komen teksten van een 17e eeuwse 
jansenist Arnauld, van  de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 20e eeuwse Jean Cocteau, 
Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Thomas’ thematiek verandert van 
geloof naar rede, naar recht, naar waarheid, werkelijkheid, geschiedenis en liefde. Dit 
proefschrift toont de vitaliteit van een traditie. 

Dit proefschrift geeft grotendeels onbekende teksten van bekende Franse auteurs een 
nieuw leven. Het wijst op de rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit, 
gaat in op verwante begrippen van wederkerigheid, oordeelsvermogen en reflexiviteit. 
De essays over de verschillende teksten verbinden geloofwaardigheid met thema’s als 
rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, nostalgie, mythe  en identiteit. Het toont 
dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema relevantie hebben voor het denken over 
recht, bestuur en politiek.
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Voorwoord 

Voor u ligt een proefschrift over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is 
een cultuur van overtuigen. Van advocaten richting rechter, eigen partijen en steeds 
vaker de media. Van de rechter richting partijen, advocaten, de hogere colleges, het 
publiek en de media. Ook besturen is overtuigen. Bestuurders, ambtenaren, 
wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Evenzo handelen politieke 
vertegenwoordigers, en iedereen in een democratie.  

Dit proefschrift belicht de geloofwaardigheid van al die politieke en juridische 
sprekers juist vanuit de kant van de burger. Maar welke taal moet die burger willen 
verstaan? In deze tijd van participatie en initiatieven voor democratische 
vernieuwing bezinnen we ons op de juridische en rechtsstatelijke waarborgen en is 
het van belang na te denken over geloofwaardigheid en legitimiteit. 

Dit boek is de neerslag van een dialoog tussen literatuur en recht over deze kwestie. 
Recht en democratie berusten uiteindelijk op een verhaal. Literaire teksten belichten 
de achtergronden van het recht. Wat voor u ligt is het resultaat van een zoektocht in 
de historische voetsporen van een literaire figuur uit de Bijbel die niet kon geloven. 
Die figuur is de apostel Thomas die pas meeging in Jezus’ bewering dat Hij weer was 
opgestaan na het zien van de heilige wonden. Die zoektocht naar jongere versies van 
Thomas leidde mij, als was ik een pelgrim naar Santiago, door grote delen van 
Frankrijk en nog iets daarbuiten. Want juist de Franse literaire historie leverde een 
aantal boeiende vertolkingen op van dit Bijbelse verhaal. De tocht leidde mij langs 
een 17e eeuws klooster, een middeleeuws ridderkasteel uit de fantasie van een 19e 
eeuwse romancier, het theater van de slagvelden rond de Somme in WO I, een no 
man's house in no man's land, een Bretons hotel en Venetië.   

De tocht leerde mij veel en daar ben ik deze Thomassen en al zijn auteurs dankbaar 
voor. Het verslag is te vinden in de hierna volgende pagina's. Of het de lezer iets 
nieuws leert is twijfelachtig. De boodschap van Thomas is zo oud als de weg naar 
Santiago. 

De aanleiding voor dit alles bestond uit twee lezingen die ik een tiental jaren geleden 
hield voor een groep belangstellenden uit de Protestantse Ontmoetingskerk te 
Bergen op Zoom. De eerste ging over Thomas. De tweede ging over de wandelende 
Jood Ahasverus die dwaalt over de aarde als straf, omdat hij weigerde om Jezus 
(alweer) een glaasje water te geven toen deze met het kruis op zijn rug Golgotha 
beklom. Ahasverus werd voorwerp van een literaire mythe en veranderde door de 
tijd heen van gestalte. De achttiende eeuw herschiep hem als drager van de 
wereldgeschiedenis, een wat oude maar wijze man die 's nachts zijn verhalen komt 
vertellen aan de voet van de lantaarn die in Venetië de Dogana da Mar verlicht, de 
Douane de Mer. Althans zo beschreef de Franse auteur Jean d'Ormesson deze figuur 
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in Le juif errant. Ik, vaardig in het Frans en geïnteresseerd in ideeëngeschiedenis, las 
het boek en was gewonnen voor zo'n reis door de historie. Dat idee wilde ik toepas-
sen op visies op de geloofwaardigheid van het recht aan de hand van Thomas. Ik 
dank de Bergse bezoekers van de Ontmoetingskerk nog altijd voor hun toenmalige 
belangstelling en hun sindsdien niet aflatende interesse om wat ik nu eigenlijk met 
die Thomas aan het uitvoeren was.   

Het heeft tijd gekost om van de uiteenlopende teksten een verhaal te maken dat 
zinvol was voor juristen, iets meldenswaardigs bracht aan de rechtswetenschap en de 
literaire teksten optimaal recht deed. Ik wilde dat hun betekenis optimaal naar voren 
kwam en er mocht geen tekst uit. Regelmatig heb ik mijn omgeving waaronder Paul, 
mijn familie, mijn vrienden en mijn promotor Willem Witteveen verbaasd of verrast. 
Na weken van lezen, verzamelen, herlezen, schrijven en herschrijven, kwam ik 
aanzetten met een nieuwe interpretatie en soms met een nieuwe rode draad waar-
mee ik de teksten met elkaar kon verbinden. Ik was de weg naar Santiago opnieuw 
aan het plaveien, geloof ik. Een enkele keer overwoog ik te stoppen. Maar Thomas 
hield me vast. Zijn verhaal moest er komen, die prachtige teksten over hem verdien-
den opnieuw tot leven gebracht te worden. Een katalyserend moment was de ramp 
met de MH17 in juli 2014 die Willem, zijn vrouw en dochter het leven kostte. Paul 
en ik verloren een vriend en ik een gespreksgenoot over kunst, literatuur, politiek en 
recht, een promotor die nimmer zijn verwachting in mij opgaf en die mij regelmatig 
verzekerde dat het een mooi werk zou worden. Eigenlijk was ik het wel aan Willem 
verschuldigd dat het werk, dat toen al in behoorlijke mate een eenheid vormde, af 
zou komen. En aan Thomas, en aan ieder ander die belangstelling toonde voor dit 
wat aparte project.  

Gesteund door Maria IJzermans en Maurice Adams, mijn nieuwe promotoren, kon 
ik het proefschrift voltooien. Ook de leden van de promotiecommissie, Jeanne 
Gaakeer en Sanne Taekema, als ook Ernst Hirsch Ballin, Koen Lemmens, Afshin 
Ellian en Mark Loth leverden met hun kritische bemerkingen een bijdrage aan de 
vervolmaking van het boek. Daarvoor ben ik hen dankbaar. Thomas en het verhaal 
over geloofwaardigheid, recht en democratie komen nu beter uit de verf. Maurice en 
Maria vooral ben ik dankbaar voor hun energie en hun niet aflatende steun als coach 
en promotor! Maria, dank voor de vele gesprekken.  

Nog veel meer mensen ben ik dank verschuldigd. Als eerste Paul, mijn geliefde man 
en trouwe toeverlaat. Het was voor jou zo mogelijk een nog lastiger traject dan voor 
mij; je moest vanaf een parallel pad toezien hoe ik de weg naar Santiago opnieuw aan 
het uittekenen was. Dan mijn geliefde meiden en zoon, Barbara, Claudia, Pieter-Paul 
en Jocelyne. Ik dank jullie voor alle geduld, begrip en steun. Je kunt het, mama! Dan 
mijn familieleden, mijn schoonouders Karel en Tilleke Elion, wil ik hier even met 
name noemen, als ook mijn broer Peter Valter en gezin en mijn helaas te vroeg 
overleden ouders Pieter en Siny Valter. Mijn vader droeg bij aan mijn kennis van het 
Frans en mijn interesse in literatuur en geschiedenis, mijn moeder aan mijn wens tot 
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het op creatieve wijze mengen van twee manieren van denken. En dan natuurlijk 
mijn vrienden en vriendinnen. Een lang traject passeert vele neuzen, maar wie ik 
zeker noemen wil zijn de power-vrouwen van de G10, Astrid Swaak, Caroline 
Liberton, Jane de Jonge en Wilrie de Wilde, Ineke Wouda, Sophie Kreulen, Corné 
Sandén, Jovita Dorigo (partner in the crime of politics) en Karo Havermans. Ieder 
van jullie heeft me op eigen wijze een duwtje in de rug gegeven. Dank ook ben ik 
verschuldigd aan degenen die de steentjes op het voetpad van Thomas in de juiste 
volgorde hebben gelegd en de overbodige keien in de berm hebben gelegd, de 
redacteuren Gerard Dierick, Peter van der Ven en Stephan de Jong. Voor wat betreft 
de Engelse vertaling van de samenvatting, ben ik Paul en Karo zeer erkentelijk. Een 
dankwoord ook voor wie de steentjes in huis wekelijks recht legt, Dimphie van 
Schilt. Tot slot verdienen nog vermelding al die andere vrienden die belang stelden in 
dat project van mij, als ook mijn collega's in de Raad van Toezicht van de SKVOB 
e.o., de belangstellende leden van de Raad en het College van de gemeente Bergen op 
Zoom, mijn gewaardeerde fractiegenoten en mijn mede-correctoren van de HBO 
rechten van de LOI, alsmede de studenten die ik les gaf aan Tilburg University en de 
studenten van de LOI die ik bij het schrijven van hun scriptie en hun afstuderen 
mocht begeleiden. Van jullie allen heb ik veel geleerd over geloofwaardigheid, 
legitimiteit en dialoog.  

Bergen op Zoom, 15 maart 2017 
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DEEL I 

VERTROUWEN, GELOOFWAARDIGHEID EN 
LEGITIMITEIT 

Inleiding 

Droit (le): On ne sait pas ce que 
c’est. 

Littérature: Occupation des oisifs. 
On doit ‘connaître des auteurs’; 
inutile de savoir leurs noms. 

Un peu de science écarte de la 
religion et beaucoup y ramène.  

Flaubert, Dictionnaire des Idées reçues1 

1. Vertrouwen, geloofwaardigheid en recht 
De Nederlandse democratische rechtsstaat lijkt in het dagelijks leven te staan als een 
huis, maar onderzoek wijst op discrepanties, op scheve vloeren èn op vernieuwings-
ijver. De publieke steun in Nederland voor recht, rechtsstaat en democratie als 
zodanig is hoog en stabiel, zo meldt bijvoorbeeld de legitimiteitsmonitor 2015. Ook 
de rechtspraak kan rekenen op een redelijke tot hoge mate van vertrouwen.2 
Tegelijkertijd echter heerst er grote kritiek op de politiek en onvrede over gebrek aan 
bestuurlijke responsiviteit. Verder bestaat er enerzijds onder burgers waardering 
voor democratische vernieuwingen (bijvoorbeeld burgerparticipatie en referenda), 
anderzijds verkiest de grote meerderheid van de bevolking nog altijd de huidige 
representatieve democratie boven diverse vernieuwingen.3 Er is sprake van een wat 

1 Diverse uitgaven, waaronder Gustave Flaubert, Woordenboek van pasklare ideeën, 
vertaling van Hans van Pinxteren, voorwoord door Julian Barnes, nawoord Else Hoog 
(Amsterdam/ Antwerpen: L.J. Veen, 1982) Zie ook voor een uitgave van Raster 1981, p. 
150-177. Franse uitgaven o.a. Dictionnaire des idées reçues <www.inlibroveritas.net>. 

2 65% volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven 2016-2 (COB). Het zou zelfs licht stijgen. 

3 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bewegende beelden van democratie, 
Legitimiteitsmonitor democratisch bestuur 2015 met verwijzing naar diverse andere 
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bevreemdende mengeling van abstract vertrouwen en concreet wantrouwen 
tegenover democratie en van gematigde democratische acceptatie en beperkt 
vernieuwingsenthousiasme. Vaak is het verondersteld gebrek aan vertrouwen reden 
om te spreken van een vertrouwenscrisis. In het licht van het bovenstaande lijkt het 
gerechtvaardigder om te spreken van een vertrouwensparadox of een vertrouwens-
problematiek.4 Gebrek aan vertrouwen in politiek en bestuur levert uiteindelijk 
problemen op voor het maatschappelijk draagvlak van juridische instituties, zoals 
hierna in hoofdstuk 1 nader zal blijken.5 

De vertrouwensproblematiek is terug te vinden in het debat onder bestuurs-
kundigen, juristen en politieke wetenschappers en in maatregelen tot versterking van 
het vertrouwen, bijvoorbeeld via participatie en dialoog.6 Als belangrijke oorzaken 
worden onder meer vermeld: economische omstandigheden, politieke incidenten 
versterkt door de invloed van de media, beleid, individualisering, sociaaleconomische 
factoren, hervormingen van de verzorgingsstaat en de gevolgen daarvan voor de 
middenklasse en de kwaliteit van leiderschap.7 Economische en bestuurskundige 

                                                                                                                                               
onderzoeken. Volgens het SCP is het vertrouwen in de politiek (parlement en regering) 
laag maar stabiel, resp. 48 en 44%, zie: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Continu 
Onderzoek Burgerperspectieven 2016-2 (COB). 

4 Vgl. R.A.J. van Gestel, ‘Vertrouwen in wetgeving’, RegelMaat, 24 (2009), p. 141 over de 
paradox tussen vertrouwen in regels, maar wantrouwen in wetgever. Bokhorst heeft het 
over de regeldrukparadox, zie Meike Bokhorst, Bronnen van legitimiteit, over de zoektocht 
van de wetgever naar zeggenschap en gezag (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2014). 
Over de paradox tussen vertrouwen van burgers en legitimiteit als georganiseerd 
wantrouwen (checks & balances, kwaliteit van verantwoording etc.), zie P.H.A. Frissen, 
De fatale staat, over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (Amsterdam: Van 
Gennep, 2013), p. 85. 

5 ‘Institutie’ is een brede en lastig te definiëren term. In sociologische zin valt daaronder te 
verstaan de gestructureerde reguleringen van sociaal gedrag, bijv. de eigendom, de 
familie, de markt, de kerk en juridische instituties als de wet en de rechtspraak. P. Ingram, 
‘Institutionalism’, Blackwell encyclopedia of sociology (Blackwell Publishing, 2007). 
Instituties zijn ook kaders voor voorspelbaar gedrag en daarmee vertrouwen. (R. Boudon 
& F. Bourricaud, ‘Institutions’, Dictionnaire critique de la sociologie (P.U.F., 2004), p. 327-
334.Tot die juridische instituties reken ik de traditionele drie, te weten: wetgever, bestuur 
en rechtspraak, tenzij anders blijkt uit de context. 

6 Een dialoog is te kenschetsen als een communicatieve praktijk van onderzoek en overleg 
waarin gelijkwaardigheid, wederzijds begrip en de oriëntatie op een gemeenschappelijk 
doel centraal staan. Vgl. Adri Smaling, Dialoog en empathie in de methodologie 
(Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2008), p. 14.  

7 Bijv. A. Korsten & P. de Goede, ‘Dalend vertrouwen in de (Rijks)overheid (2000-2005): 
Verklaringen op een rij’, in NIG work conference, University of Tilburg, 2007, K. van 
Kersbergen, ‘Afbrokkelende verzorgingsstaten en impopulaire politici’, S & D, 71 
(2014), 86–94, G. Schumacher, B. Vis & K. van Kersbergen, ‘Political Parties’ Welfare 
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analyses, adviezen en methodes richten zich veelal op de verbetering van de 
effectiviteit en betrouwbaarheid van bestuurlijk beleid en op de verbetering van de 
communicatie.8 Daarnaast heeft men, zoals in hoofdstuk 2 naar voren zal komen, 
oog voor de morele kwaliteit van het handelen van vertegenwoordigers uit de wereld 
van bestuur, politiek (en andere instellingen, zoals banken en grote ondernemingen). 
Ook binnen de rechtswetenschap is de vertrouwensproblematiek een actueel thema. 
Hier richt men zich onder meer op waarborgen voor onafhankelijkheid, integriteit 
en onpartijdigheid van de rechter. Ook is er aandacht voor transparantie en de 
overtuigingskracht en de communicativiteit van het juridische spreken.9 Diverse 
sociologische analyses gaan in op culturele oorzaken en achtergronden van de 
problematiek, zoals een verlangen naar veiligheid (de ‘veiligheidsutopie’), gefnuikt 
idealisme of verlangen naar meer autonomie.10 

Vooral cultuursociologische analyses maken duidelijk dat de vertrouwens-
problematiek niet alleen betrekking heeft op de betrouwbaarheid van prestaties, op 
integriteit en op begrijpelijkheid, maar ook gaat over de invloed van ideeën, idealen, 
waarden, visies, en percepties. Anders gezegd: de vertrouwensproblematiek gaat niet 
alleen over vertrouwen in politiek en bestuur en over legitimiteit van juridische 
instituties, maar ook om geloof in en geloofwaardigheid van het recht.11 

Concreter genomen speelt geloofwaardigheid op een aantal manieren een rol binnen 
het recht. Het begrip speelt een rol bij de communicatie door juridische instellingen 
en actoren in de vorm van de opstelling en toepassing van regels, besluiten en 
uitspraken. Geloofwaardigheid is van belang in het kader van ‘het recht als 
maatschappelijke werkzaamheid’, ‘legal consciousness from below’ of ‘levend recht’, 
zoals dit tot uiting komt in normatieve opvattingen, omgang met conflicten en 

Image, Electoral Punishment and Welfare State Retrenchment’, Comparative European 
Politics, 11 (2013), 1–21. zie nader hierna Hoofdstuk 1.  

8 O.a. Raad voor het openbaar bestuur (ROB), Veiligheid en vertrouwen, kernen van een 
democratische rechtsstaat (Den Haag, 2011), R. Pieterman, P. Dekker & H. Elffers, 
‘Vertrouwen, veiligheid en good governance, trends, thema’s en nieuwe vragen’, Recht der 
Werkelijkheid, 2005, D. Broeders & J.E.J. Prins e.a. (red.), Speelruimte voor transparantere 
rechtspraak (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013)., N. Karsten, ‘Een 
conceptuele analyse van geloofwaardigheid’, in Naar een geloofwaardiger bestuur,  G. van 
den Brink & S. Soeparman (Amsterdam: Boom Juridische uitgevers, 2015). Zie verder 
Hoofdstuk 1 

9  Broeders & Prins e.a., a.w.. 
10 Bijv. J.C.J. Boutellier, De Veiligheidsutopie, hedendaags verlangen en onbehagen rond misdaad 

en straf, derde druk (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2005); G. van den Brink (red.), 
De Lage Landen en het hogere, de betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012). 

11 Geloofwaardigheid is gedacht vanuit het voorwerp van geloof, geloof vanuit het subject. 
Zie over de betekenis van geloof en geloofwaardigheid Hoofdstuk 2, par. 1.3.  
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houdingen tegenover instituties.12 Geloofwaardigheid heeft daarmee ook betrekking 
op het verhaal waarnaar de regels, besluiten etc. en de instituties verwijzen. Dat 
verhaal, in wezen een samengesteld geheel van verhalen, rechtvaardigt de uitspraken, 
de redeneerwijzen, de regels daarvoor en het bestaan van de juridische instituties. 

Zo bevat de Grondwet impliciet het verhaal van burgers die naar vrijheid streven en 
die zichzelf in 1814 een grondwet hebben gegeven. De in 1917 getroffen regeling 
over de vrijheid van onderwijs vertelt een verhaal over een pluralistisch model dat na 
veel onderhandelingen is tot stand gekomen.13 De in 1958 opgenomen wijziging 
over de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw stut nader het verhaal over 
de met moeite verworven emancipatie, een emancipatie die zich na de diverse 
wijzigingen in het familierecht ook uitstrekt tot homoseksuele burgers.14 

Regels, uitspraken, juridisch vertoog en verhalen berusten op hun beurt op onder-
liggende veronderstellingen en principes. Ook daarbij speelt geloofwaardigheid een 
rol. De institutionele ordening, in termen van Witteveen, de geordende wereld van 
het recht,15 weerspiegelt veronderstellingen over de eenheid van het recht, de 
autonomie van het individu, rationeel redeneren en een heldere verdeling van 
functies tussen de juridische instituties. Het is een denksysteem dat tot uiting komt in 
een wijze van spreken.16  

                                                             
12 ‘all the ideas about the nature, function, and operation of law held by anyone in society at 

a given time’, aldus M. Hertogh, ‘Wat weten en vinden burgers van het recht?’, in Recht 
van onderop, antwoorden uit de rechtssociologie, M. Hertogh & H. Weyers (Nijmegen: Ars 
Aequi Libri, 2011), p. 290 en m.n. p. 292, met aandacht voor verschillende 
burgerschapsstijlen en vormen van vervreemding (juridische machteloosheid, ervaring 
van juridische onoverzichtelijkheid, juridiche anomie of een idee dat het recht vaak 
geschonden wordt en een juridisch waardeconflict; er is sprake van een glijdende schaal 
van rechtsvervreemding). Over maatschappelijke werkzaamheid: P. van Schilfgaarde, 
‘Recht, Onrecht, Gerechtigheid’, R&R, 2006, p. 173. Een andere uitdrukking zou zijn 
‘juridiciteit’, de uitdrukking van het recht in en door de samenleving, aldus o.a. A. 
Teissier-Ensminger, La beauté du droit (Descartes & Cie 1999), 307. Teissier verwijst o.a. 
naar de sociologen geïnspireerd door rechtssociologen als Henri Lévy-Bruhl en Jean 
Carbonnier. 

13 Art. 23 GW. 
14 Wet van 14 juni 1956, Stb 343, de zogenaamde Lex van Oven, waarover o.a. C.J.H. 

Jansen, ‘De Lex-van Oven: 50 jaar opheffing handelingsbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw’, NJB, 2006, 1236. De wet openstelling burgerlijk huwelijk voor personen van 
gelijk geslacht dd 21 december 2000 Stb. 2001, 9. 

15 W.J. Witteveen, De geordende wereld van het recht, een inleiding (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2003). 

16 Vgl. Th. Widdershoven in de inleiding van Michel Foucault, De orde van het spreken 
(Amsterdam: Boom, 1996). Het juridisch discours vormt in zekere zin zelf de maatstaven 
voor zijn legaliteit. P. Goodrich, Legal Discourse, Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal 
Analysis (New York: St. Martin’s Press, 1987), p. 144 e.v. wijzend op de wijzen waarop 
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De geloofwaardigheid van het recht heeft een historische en culturele dimensie. Het 
verhaal van het recht is een in de geschiedenis verankerd verhaal. Het recht heeft zich 
ontwikkeld in samenhang met onder meer wetenschap en religie. Moderniteit, recht 
en de natiestaat ontwikkelden zich met of tegenover kerk en geloof. Reeds in het 
Romeinse recht vervulde de hogepriester de rol van opperrechter.17 Juridische 
instituties van nu vinden hun origine in religieuze instituties (de katholieke kerk was 
een voorloper van de staat).18 Rechtsbeginselen als de goede trouw hebben zowel 
Romeinsrechtelijke als Christelijke wortels. Een juridisch instituut als het huwelijk 
ontwikkelde zich dankzij de kerkelijke vormgeving ervan. Diverse samenwerkings-
verbanden dateren uit het Romeinse recht en kregen nader vorm in het canonieke 
recht. Deze voorbeelden maken duidelijk dat het recht ook een normatieve traditie is, 
een cultureel proces waarbij waarden en concepten gedurende eeuwen van generatie 
op generatie worden overgedragen in een proces van overtuiging, oordeelsvorming 
en interpretatie.19 

                                                                                                                                               
het juridisch discours zichzelf constitueert, via institutionalisering (who is speaking?), de 
interne grammaticale en semantische structuur van de rechtstaal (intra-discourse) en de 
sociale hiërarchie (interdiscourse). Als gevolg ervan vestigt het discours zijn autoriteit en 
construeert het de werkelijkheid. Idem in A. Sarat, M. Anderson & C.O. Frank, Law and 
the humanities, an introduction (Cambridge MA, 2010). Zie hierna ook de analyse van de 
jurist Busiris in Hoofdstuk 1. 

17 Van de vijfde tot het einde van de derde eeuw v. Chr., zie J. H. Valgaeren, The Jurisdiction 
of the Pontiff in the Roman Republic: A Third Dimension (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 
2012). 

18 De kerk vond de institutie als een autonoom lichaam uit, vgl.  R. Lesaffer, European Legal 
History, a Cultural and Political Perspective (Cambridge UK: Cambridge University Press, 
2009), par. 141 over de belangrijke rol van Augustinus voor de idee van de kerk als een 
door het recht gecreëerd lichaam dat behoort tot een eeuwige orde. De Romeinen kenden 
nog geen volledig abstract begrip van de staat. De Germanen hadden juist een 
personalistische opvatting van het volk en van het koningschap (par. 110). Kortom: ‘The 
rise of the modern sovereign state was a lengthy process which began during the 
Renaissance of the Twelfth Century and was only completed during the nineteenth 
century. It left the state an abstract, political entity that was both externally and internally 
sovereign.’ (par. 264). Daarnaast is er ook een inhoudelijke continuïteit. Vgl. A. Supiot, 
Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Points (Paris: Seuil, 2005), p. 
224 : ‘Grande invention de l’Occident, l État repose sur la croyance indéracinable en un 
Être immortel et tout-puissant, croyance qui a commencé de se « laïciser » à l’aube des 
temps modernes.’ Zie ook hoofdstuk 9. 

19 Vgl. Vranken, Algemeen Deel**, par. 105, die het overigens (stipulatief) over ‘recht’ heeft, 
niet (beschrijvend) over ‘het recht’. Vgl. ook: R. R. Garet, ‘Comparative Normative 
Hermeneutics: Scripture, Literature, Constitution’, Southern California Law Review, 58 
(1985), 35. Een traditie is de changing presence of the past, zie  H. P. Glenn, Legal Traditions 
of the World, Sustainable Diversity in Law, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 
2010), Hoofdstuk 1 en 2. 
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Deze culturele dimensie maakt duidelijk dat het recht niet alleen een zaak is van 
regels en besluiten, maar ook van een manier van denken en doen. Het recht bakent 
culturele kaders af, verschaft begrippen en denkcategorieën en stuurt sociale 
praktijken.20 Recht ‘produceert’ niet alleen cultuur, het is zelf ook een cultureel 
product, een culturele institutie. Het recht is ‘an imaginative construction of a 
complete worldview’.21 Het is, net als wetenschap of het financiële stelsel, een 
montage langagier, ‘taalbouwsel’, dat ondersteund worden door vaste uitgangspunten 
(een ‘dogmatiek’ volgens Legendre) waaraan een samenleving vasthoudt.22 Het recht 
is met dit alles niet alleen een culture of argument, maar ook een culture of belief. 23 

In het licht van de vertrouwensproblematiek en de culturele hoedanigheid van het 
recht rijst in zijn algemeenheid de vraag wat dan factoren zijn van de geloofwaardig-
heid van het juridische spreken en denken en de achterliggende verhalen en 
uitgangspunten. Waarom is het dat men de besluiten van de juridische instituties 
aanhoort, accepteert, legitiem acht, dan wel verwerpt of er de schouders over 
ophaalt?  

2. Onderzoek via literaire teksten 
Juristen beschouwen de uitspraken van juridische instituties niet zo vaak in termen 
van een geloofwaardig verhaal. Zij zien zichzelf en burgers niet zo expliciet als 
deelnemers aan een maatschappelijk proces van rechtsvorming en onderdeel van een 
juridische traditie. Juristen spreken vooral in termen van legaliteit en legitimiteit. 
Geloofwaardigheid is veeleer een term uit de retorica, de kunst van het overtuigen, 
uit politiek, literatuur, verhalen en fictie. Geloofwaardigheid gaat over waarheid en 
waarachtigheid en over ideeën over politiek, samenleving en recht.24 

De retorische, culturele en historische aard van geloofwaardigheid vormt de reden 
om de thematiek te benaderen vanuit een literair perspectief. Literaire teksten 
kenmerken zich immers door hun expliciete retorische strategie en hun frequent 

                                                             
20 In de woorden van Vranken, het recht is een discursieve grootheid, het ‘altijd voorlopige 

resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging, zowel in abstracto als bij de 
beslissing in concreto.’J.B.M. Vranken, Algemeen Deel**, nr 105. 

21 P. W. Kahn, The Cultural Study of Law, Reconstructing Legal Scholarship (Chicago, London: 
The University of Chicago Press, 1999), p. 1. 

22 P. Legendre, La société comme texte, linéaments d’une anthropologie dogmatique (Paris: 
Fayard, 2001). Introduction, p. 8, zie ook: Alain Supiot, Homo juridicus, essai sur la fonction 
anthropologique du droit, Points (Paris: Seuil, 2005), de juridische rationaliteit bemiddelt 
de ‘liefde voor de macht (J. Lenoble & F. Ost, Droit, mythe et raison, Essai sur la dérive 
mytho-logique de la rationalité juridique (Bruxelles: Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1980).) en in het verlengde daarvan de bindende kracht die besloten ligt in 
het recht. Maar zie Hoofdstuk 9 voor het belang van reflexiviteit.  

23 Idem, t.a.p. 
24 Zie hierover Hoofdstuk 2. 
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gebruik van fictie en verhaalvorm. Literatuur roept hiermee per definitie vragen op 
over geloofwaardigheid. Literatuur kan verder voor juristen een kritische functie 
hebben tegenover het juridische denken en spreken. Het wetenschappelijke, 
ambtelijke en juridische spreken grijpt op een essentiële manier in op de wijze 
waarop de mens met taal de wereld duidt.25 Literaire taal ondervraagt en 
problematiseert dit soort vertogen en toetst in hoeverre zij hun pretentie om de 
werkelijkheid weer te geven waarmaken.26 Aandacht voor het verhaal is ook van 
belang voor inzicht in hoe het recht in de praktijk werkt, hoe juridische ideeën in de 
samenleving tot uiting komen en wat er zoal schuil gaat aan ideeën en ervaringen 
achter wat sociologen aanmerken als ‘rechtsvervreemding’ en burgerschapsstijlen.27 

                                                             
25 Via met name nominalisatie en de zogenaamde grammaticale metafoor. Spreektaal 

gebruikt zinnen waarin een persoon handelt in een bepaalde tijd en ruimte. Zakelijke taal 
maakt echter van handelingen processen. Vgl: ‘Ik warm de soep op, zodat hij lekker gaat 
smaken’ (Spreektaal) met ‘Verhitting veroorzaakte een verandering van smaaksensatie’ 
(Grammaticale metafoor). J. Gibbons, Forensic linguistics, p.19 ev. Zie ook uitgebreid: 
M.A.K. Halliday & Christian Matthiessen, Halliday’s Introduction to Functional Grammar, 
4th ed. (London & New York: Routledge, 2014), Hoofdstuk 10. Sociologisch en 
antropologisch onderzoek toont verder de communicatieve kloof tussen het juridische 
denken in verantwoordingsplichten en het verhalende denken van leken voor wie het 
recht het pad is naar gerechtigheid. J. M. Conley & W. M. O’Barr, Rules versus 
Relationships, the Ethnography of Legal Discourse (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1990), Zie voor een interessante analyse van legal thinking via de Socratische 
method: J. M. Conley, ‘Can You Talk like a Lawyer and Still Think like a Human Being, 
Mertz’ the Language of Law School’, Law & Social Inquiry, 34 (2009), 983–1015. 

26 Standpunten en argumentaties doen het verhaal over gebeurtenissen en de betekenis 
daarvan naar de achtergrond verdwijnen. Het rationele denken plaatst het eigen 
verhalende karakter bij wijze van spreken buiten de discussie. Er is daarmee ook sprake 
van een verdringing van het verhaal, een, aldus Meyer (zie hieronder) refoulement de 
l’histoire. Retorische middelen moeten het waarheidstekort oplossen. Literatuur 
doorbreekt de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid van juridische en bestuurlijke en 
andere vertogen. M. Meyer, histoire de la rhétorique, des Grecs à jours, (Paris: Librairie 
générale Française, 1999), p. 317. Idem, Que sais-je? La rhétorique, (Paris: P.U.F., 2004). 
Meyer ziet retorica als een problematologie, een filosofie en een leer over de wijze 
waarop het spreken bemiddelt tussen verschillen in opvattingen over kwesties waarop 
slechts een waarschijnlijk antwoord mogelijk is. Over problematologie, zie Idem, De la 
problématologie (Paris: P.U.F., 2008) en Idem, ‘Comment penser le rapport de la 
rhétorique et de l’argumentation?’, Argumentation et analyse du discours, 2009, 2.  

27 M. Hertogh, ‘Wat weten en vinden burgers van het recht?’, in Recht van onderop, 
antwoorden uit de rechtssociologie, M. Hertogh & H. Weyers (red.) (Nijmegen: Ars Aequi 
Libri, 2011), pp. 287–300. Zie ook: F. Ost, ‘A Propos de ... Droit et Littérature (Teissier-
Ensminger, La Beauté Du Droit)’, Droit et Société, 2000, p. 310–17, Anne Teissier-
Ensminger, La beauté du droit (Descartes & Cie 1999), 307, idem:  Le Droit incarné, huit 
études sur la jurislittérature (Paris: Garnier, 2013). In die lijn kan ook Christian Biets 
behandeling geplaatst worden van de kritiek op het eerstgeboorterecht, zoals die 
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Verhalen zetten de mens immers als handelend wezen in een tijd en plaats centraal 
en belichten de veronderstellingen en voorstellingswerelden achter argumentaties.28 

3. Doel- en vraagstelling 
Dit proefschrift neemt als uitgangspunt een cultureel perspectief op het recht als taal, 
verhaal en manier van denken. Het onderzoekt de factoren voor de geloofwaardig-
heid en legitimiteit vanuit een retorisch en narratief perspectief en aan de hand van 
literaire teksten. Het betrekt de uitkomsten van dit onderzoek op het vraagstuk van 
legitimiteit en vertrouwen in de verhouding tussen de juridische instituties en burger. 
Met dit alles wil dit onderzoek ook het belang aangeven van het perspectief van 
Recht & literatuur voor wetenschappelijke inzichten in het recht. 

Dat leidt tot de volgende centrale vraag van dit proefschrift:  

Welke inzichten levert een analyse van literaire teksten in vraagstukken van geloofwaardig-
heid en legitimiteit van het recht? 

Aanleiding en probleemstelling worden in hoofdstuk 1 besproken aan de hand van 
een 20e-eeuwse politieke tragedie. De tragedie belicht de politieke en culturele 
context van juridische instituties en de invloed van geloof en waarheid, 
wereldbeelden en interpretaties op rechtsstaat en democratie. In de daaropvolgende 
hoofdstukken komen de volgende deelvragen aan de orde: 

1. Wat wordt in dit onderzoek verstaan onder het begrip ‘geloofwaardigheid’ en 
hoe verhoudt dit zich tot legitimiteit en vertrouwen? 

2. Op welke factoren voor geloofwaardigheid geven de literaire teksten zicht 
naar inhoud en vorm? 

3. Welke betekenis hebben de verkregen inzichten voor de geloofwaardigheid 
en legitimiteit van het recht? 

Deelvraag 1 ziet op het juridische kader en komt aan de orde in hoofdstuk 2. 
Deelvraag 2 ziet op de literaire analyse en wordt behandeld in de hoofdstukken 3 tot 
en met 9 aan de hand van de verschillende literaire teksten. De laatste deelvraag 
wordt beantwoord in het concluderende hoofdstuk 10. 

4. Tekstselectie en methodische aspecten 
Om redenen van thematiek, historisch karakter en kwaliteit bespreek ik teksten uit 
de receptiegeschiedenis van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas.29 De passage 
uit het evangelie van Johannes verhaalt over apostel Thomas die niet kan geloven dat 
Jezus is opgestaan. Nadat Thomas de kruiswonden van Jezus heeft gezien, gaat hij 

                                                                                                                                               
verwoording kreeg in 17e eeuwse toneelstukken. Chr. Biet, Droit et littérature sous l’Ancien 
Régime, Le jeu de la valeur (Paris: Honoré Champion, 2004). 

28 Over de kritische rol van literatuur, zie ook hierna par. 7. 
29 Zie voor nadere rechtvaardiging Hoofdstuk 2. 

22



INLEIDING 

overstag en gelooft onvoorwaardelijk. De Thomaspassage, zo zal blijken, is een goed 
voorbeeld van de veelzijdige thematiek met betrekking tot geloofwaardigheid. 

Vanwege de kwaliteit van de teksten en de verdeling tussen oude en moderne teksten 
beperk ik me tot de meest spraakmakende teksten uit de Franstalige receptie. Het 
nalopen van de receptie bracht me op het spoor van romans die niet eerder in 
verband zijn gebracht met het recht. De teksten zijn literair overtuigend; ze zijn 
afkomstig van auteurs die een belangrijke rol spelen in de literatuurgeschiedenis. De 
teksten raken verder belangrijke facetten van de problematiek. De thematiek van 
geloof en waarheid speelt er een vooraanstaande rol in. Tevens bieden alle teksten 
aanknopingspunten voor een vertaling naar de juridische context; een aantal teksten 
direct, andere via een omweg. In het licht van de Nederlandse context heeft de 
Franstalige oriëntatie echter ook beperkingen. Zo kent Frankrijk een wezenlijk 
andere staatsrechtelijke geschiedenis dan Nederland. Denk maar aan het 
absolutistisch koningschap van Lodewijk XIV en de Verenigde Republiek van de 17e 
eeuw. Toch is de problematiek van geloofwaardigheid niet aan landsgrenzen 
gebonden. Bovendien zijn er vanuit cultuur- en rechtshistorisch oogpunt veel 
overeenkomsten tussen Frankrijk en Nederland. Het rationalisme uit het Frankrijk 
van de 17e eeuw is uiteindelijk via de Verlichting en Napoleontische wetboeken tot 
de Nederlandse rechtsgeschiedenis doorgedrongen. 

Wat betreft de interpretatiemethode houd ik me aan een zo integraal mogelijke 
lezing van de tekst. Ik redeneer op basis van in ieder geval de vorm van de tekst en let 
dus op genre, structuur en stijl. Per tekst ga ik nader in op de relevante formele ken-
merken van retoriek, narrativiteit en prosodie. Verder houd ik rekening met de 
historische context en biografische gegevens. 

Een element van de aanpak van dit onderzoek wordt gevormd door inter-
tekstualiteit. De hierna te bespreken teksten maken immers onderdeel uit van een 
historische serie waarin intertekstualiteit van belang is, dat wil zeggen de aanwezig-
heid van een tekst in een andere tekst via thematiek, verwijzingen en relaties van 
beïnvloeding.30 De besproken teksten vormen een uitwerking en problematisering 
van de in de Thomas-tekst gelegen ideeën over geloofwaardigheid. De chronolo-
gische volgorde laat de contrasten duidelijk worden tussen de klassieke teksten (tot 

                                                             
30 Vgl. G. Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré (Paris: Editions du Seuil, 1982), 

p. 8: ‘une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes. Via o.a. citeren, 
verwijzingen en impliciete allusies. Genette vat intertekstualiteit onder het 
overkoepelend verschijnsel van transtekstualiteit, waartoe ook bijv. behoort het 
commentaar, de pastiche etc. In tegenstelling tot Genette’s benadering van 
intertekstualiteit als eigenschap van bepaalde teksten, vatten o.a. Kristeva, Barthes en 
Derrida intertekstualiteit als een universele eigenschap van literatuur en verhalen als 
zodanig. Verhalen zijn vehikels voor bepaalde universele betekeniseenheden. Ook de 
lezer doet mee aan dit werk, vgl. R. Barthes, S/Z (Paris: Editions du Seuil, 1970). 
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1900) en de moderne teksten. Zo komt ook naar voren dat de laatste tekst (Tournier) 
op een aantal punten het spiegelbeeld of een contrapunt vormt van de eerste tekst 
(evangelie). Deze intertekstuele structuur toont hoezeer een traditie een zaak is van 
vernieuwing en verandering. Dat heeft ook betekenis voor een visie op het recht als 
een traditie. Aldus gaan de teksten op het punt van formele kenmerken, inhoudelijke 
betekenis en de gedaantes van ongelovige Thomas met elkaar en met het heden een 
gesprek aan over legitimiteit, overtuigingskracht, geloof en waarheid. Langs deze 
weg plaatsen de interpretaties de actuele problematiek in een historisch en literair 
perspectief. 

De besprekingen bewegen zich met dit alles op het kruispunt van rechtstheorie, 
cultuur- en ideeëngeschiedenis en literatuurwetenschap. Een interdisciplinaire 
aanpak heeft echter ook beperkingen: de lezer vindt hierna bijvoorbeeld geen 
zelfstandige geschiedenis van de Franstalige receptie van ongelovige Thomas.31 De 
blik op de historie is slechts fragmentarisch. De inzet van literaire teksten is bedoeld 
om, in vergelijking met een zuiver juridische benadering, een alternatieve blik te 
geven op een actueel juridisch vraagstuk. 

5. Opzet 
Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Deel I omvat de inleidende hoofdstukken 1 
(probleemstelling) en 2 (theoretisch kader). Deel II bevat de analyses van de teksten 
uit de receptie van ongelovige Thomas. Deel III bevat in hoofdstuk 10 de 
slotbeschouwing.  

Deel I Recht en literatuur 
Hoofdstuk 1 zet de problematiek en belangrijkste thema’s uiteen aan de hand van het 
toneelstuk La guerre de Troie n’aura pas lieu van Jean Giraudoux (1892-1944).32 De 
tragedie uit de jaren '30 van de 20e eeuw werpt een blik op de stand van de heden-
daagse democratie en de positie van het recht daarbij en levert een bijdrage aan 
inzicht in de actuele context van de vraag naar geloofwaardigheid van het recht. 
Hoofdstuk 2 zet het theoretisch kader neer. Ik plaats de begrippen ‘vertrouwen’, 
‘geloofwaardigheid’ en ‘legitimiteit’ in onderling verband, belicht de waarborgen 
ervoor en de culturele en narratieve hoedanigheid van die waarborgen.  

Deel II Ongelovige Thomas 
In deel II geef ik in het derde hoofdstuk aandacht aan de bekende Bijbelpassage over 
ongelovige Thomas. Dit verhaal legt een basis voor het denken over geloofwaardig-
heid die leidend zal blijken voor de juridische relevantie van de latere teksten. Na de 

                                                             
31 Zo ontbreekt bijvoorbeeld Paul Claudel en koos ik bij één auteur slechts één van de twee 

werken die verwijzen naar de Bijbelse apostel. Ik heb ook geen aandacht besteed aan de 
middeleeuwse legende. 

32 J. Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Folio (Paris: Gallimard, 2015). 
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Bijbelpassage volgen twee gedichten van een 17e-eeuwse auteur (Arnauld d’Andilly 
(1589-1674). Ik bespreek ze in de context van werk van Blaise Pascal en Racine. Ook 
bespreek ik in dit deel werk van Victor Hugo (1802-1885), waaronder met name een 
kort fragment uit het poëtisch epos La légende des siècles (1855-76). De hoofdstukken 
4 tot en met 9 behandelen vier moderne romans, Thomas l’imposteur van Jean 
Cocteau (1889-1963),33 Aminadab van Maurice Blanchot (1907-2003),34 Un beau 
ténébreux van Julien Gracq (1910-2007)35 en Les météores van Michel Tournier 
(1924-2016).36 De moderne teksten getuigen van veranderingen wat betreft de 
interpretatie van de Bijbelpassage onder invloed van de moderniteit en van de 
reacties daarop. Thomas wordt niet zozeer verbonden met kwesties van geloof, maar 
met vragen omtrent waarheid. De roman van Tournier vormt een contrapunt voor 
de uitkomsten van de besprekingen van de eerdere teksten en levert een nieuwe 
interpretatie van de Bijbelse tekst. 

Deel III Slotbeschouwing 
Bij elkaar en in wisselwerking gelezen geven de Thomas-teksten zicht op een aantal 
factoren die een rol spelen bij de geloofwaardigheid en de betekenis daarvan voor het 
recht. Daarnaast leveren de literaire analyses van de teksten zicht op dimensies van 
het ‘gesprek’ tussen auteur, tekst en lezer die wellicht van betekenis kunnen zijn in 
een juridische context. Hoofdstuk 10 bevat een slotbeschouwing waarin de inzichten 
verkregen uit de teksten met elkaar in verband worden gebracht. Tevens zal een 
beeld worden gegeven van de praktijk van participatie en dialoog, in de relatie tussen 
bestuur en burger. 

6. Over Recht & literatuur 
Met dit alles behoort dit onderzoek tot het interdisciplinaire veld van onderzoek dat 
bekend staat als Recht & literatuur.37 Dit veld reflecteert vanuit literaire teksten 
en/of literatuurwetenschappelijke inzichten op juridisch relevante thema’s. Vanuit 
het perspectief van Recht als literatuur (Law as Literature) vindt uitwisseling van 
inzichten plaats tussen enerzijds de rechtswetenschap of rechtstheorie/-filosofie en 

                                                             
33 J. Cocteau, Thomas l’imposteur, Folio (Paris: Gallimard, 1923)  vertaling: G. van den 

Bergh, Thomas de Leugenaar (Tricht: Goossens, 1989). 
34 M. Blanchot, Aminadab, NRF (Paris: Gallimard, 1942). 
35 J. Gracq, Un beau ténébreux (Paris: José Corti, 1945) Vertaling: A Dark Stranger (Pushkin 

Press, 2013). 
36 M. Tournier, Les Météores, Folio (Paris: Gallimard, 1975), vertaling: De Meteoren, vert. J. 

Holierhoek (Amsterdam: Meulenhoff, 1990),  Gemini vert. A. Carter (London: Methuen, 
1985). 

37 Vgl. voor een goed overzicht: G. Binder & R. Weisberg, Literary Criticisms of Law 
(Princeton University Press 2000) en recenter: A. Sarat, M. Anderson & C. O. Frank, 
eds., Law and the Humanities, an Introduction (Cambridge University Press, 2010). Zie ook 
het European Network for Law and Literature, ‘European Network for Law and 
Literature’ <http://www.eurnll.org/>. 
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anderzijds de taalkunde, tekstwetenschap, retorica, interpretatieleer of narrato-
logie.38 Recht als literatuur vertoont banden met uiteenlopende theorieën als 
kritische discoursanalyse, hermeneutiek en politieke theorie.39 Recht als literatuur 
kan beschouwd worden als een epistemologisch perspectief dat relevante inzichten 
oplevert ten aanzien van zowel het recht als de literatuur. De verschillende pers-
pectieven zijn herkenbaar in dit onderzoek, zoals reeds naar voren kwam in 
paragraaf 2. 

Het perspectief van ‘Recht in literatuur’ (Law in Literature) richt zich vooral op de 
bestudering van literaire teksten zelf, waarbij gegevens van recht en van literatuur 
met elkaar vergeleken worden rondom bepaalde thema’s. Deze focus is verwant met 
de toegepaste of vergelijkende literatuurwetenschap. 

Naast recht als- en recht in literatuur is er uiteraard het recht over literatuur. Deze 
benadering omvat bijvoorbeeld het auteursrecht, het debat over de vrijheid van 
meningsuiting, alsmede de juridische context van de professie van het schrijven, over 
uitgeverij en het boekenvak.40 Deze oriëntatie valt buiten de oriëntatie van dit 
onderzoek.41 

                                                             
38 Linguïstisch onderzoek richt zich op de rechtstaal en de voorwaarden waaronder ze 

werkt. Zie bijv. H.E.S. Mattila, Comparative Legal Linguistics (Ashgate 2006),  S. Schane, 
Language and the Law (Continuum), Chr. Hutton, Language, Meaning and the Law 
(Edinburgh University Press, 2009). Een kritische inslag krijgt het onderzoek indien men 
de inzichten afmeet aan rechtsbeginselen als waarheidsvinding, hoor en wederhoor en 
een onpartijdig proces. Zie bijv. J. Gibbons, Forensic Linguistics, an Introduction to 
Language in the Justice System (Blackwell Publishing 2003), M. Bloor & Th. Bloor, The 
Practice of Critical Discourse Analysis (London: Hodder Arnold, 2007). Een andere 
invalshoek ziet op de wederkerige invloeden tussen de aard van het juridisch discours en 
die van het rechtssysteem. Bijv. M. de S.-O.-l’E Lasser, Judicial Deliberations, a 
Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy (Oxford University Press 
2009), zie ook: idem, ‘“Lit. Theory” put to the Test: A Comparative Literary Analysis of 
American Judicial Tests and French Judicial Discourse’, Harvard Law Review, 111, 689. 
Hierover ook  L.H.J. Adams & D. Broeren, ‘Rechterlijke argumentatie en transparantie: 
een rechtsvergelijkende exercitie’ in Broeders & Prins e.a.. 

39 Rechtswetenschap, literatuurwetenschap, geschiedkunde (en theologie) hebben alle te 
maken met multi-interpretabele teksten en met vraagstukken van interpretatie rondom de 
auteur, de tekst en de positie van de lezer en de legitimiteit van een bepaalde interpretatie. 
In het recht zijn deze vragen extra beladen doordat het interpretatiedebat vaak draait om 
een funderende tekst (Grondwet). Voor een overzicht van het interpretatiedebat zie o.a. 
Gaakeer, A.M.P., De waarde van het woord (Arnhem: Gouda Quint, 1995), Richard 
Posner, Law and Literature, 3rd ed., (Cambridge MA, London: Harvard University Press, 
2009, Hoofdstuk 8, Binder & Weisberg, a.w., p. 28 e.v.. 

40 Hiervoor zijn literatuurtheoretische inzichten over wat literatuur tot literatuur maakt en 
over fictionaliteit en auteurschap van groot belang. Bekend voorbeeld van dit soort 
kwesties is het Ezelproces tegen Gerard (van het) Reve uit 1967. Diverse zaken van het 

 

26



INLEIDING 

De oorzaken voor het ontstaan van Recht & literatuur liggen bij ontwikkelingen aan 
literatuurwetenschappelijke zijde, aan rechtswetenschappelijke zijde en op meer 
algemeen filosofisch en wetenschapstheoretisch terrein, niet alleen in de VS, maar 
ook in Europa.42 Aanvankelijk leefde vooral de gedachte dat het bestuderen en lezen 
van literatuur juristen meer bewust zou maken van hun taalgebruik (Law as literature) 
en van de schaduwzijden van een utilistische en technocratische beroepsuitoefening 
(Law in Literature).43 In de jaren ’70 leggen auteurs nieuwe relaties tussen recht en 
literatuur. James B. White toont in The Legal Imagination de constructieve, gemeen-
schapsvormende aard van de rechtstaal.44 Andere Amerikaanse auteurs belichten de 
historische banden tussen de rechtspraktijk en literatuur (Ferguson), gebruiken 
literatuur voor ethische kritiek op het recht (Richard Weisberg, Nussbaum) of de 
rechtstheorie (Robin West), soms vanuit een specifieke invalshoek (feminisme, 

                                                                                                                                               
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over het bereik van artikel 10 van 
het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) illustreren de actualiteit 
van deze literaire kwesties voor het recht. Bijv. Case of Müller e.a. v. Switzerland, 1988, 
Appl. no 10737/84. De kunstenaar Müller exposeerde als aanstootgevend ervaren kunst 
waartegen bezwaar werd gemaakt bij de lokale autoriteiten die daaraan tegemoet 
kwamen door de tentoonstelling te sluiten. 

41 Ik verwijs naar K. Beekman & R. Grüttemeier, De wet van de letter, literatuur en rechtspraak 
(Amsterdam: Athenaeum--Polak & Van Gennep, 2005) en E. Ladenson, Dirt for Art’s 
Sake, Books on Trial from ‘Madame Bovary’ to ‘Lolita’. (Ithaca, NY: Cornell University 
Press, 2007) over historische rechtszaken naar aanleiding van als scabreus ervaren 
literaire werken. 

42 Een praktische aanleiding voor Law & Literature bestond ook uit het verlies van positie 
van de letterenfaculteiten met als gevolg dat de bewoners van de English departments de 
blik naar buiten richtten en hun kennis ten dienste stelden van verrijking van de 
professional schools, waaronder de Law Schools.  Gaakeer, De waarde van het woord, p. 27 . 
Zie verder over Law & Literature o.a. G. Olson, ‘De-Americanizing Law and Literature 
Narratives: Opening Up the Story’, Law and Literature, 22 (2010), 338–64, p. 341. 

43 Zo publiceerde de jurist Wigmore een lijst met voor juristen belangwekkende titels van 
‘Great Books’: Wigmore’s list. J. H. Wigmore, ‘A List of One Hundred Legal Novels’, 
Illinois Law Review, 17 (1922), 26, updated door . Weisberg, ‘Wigmore’s “Legal Novels” 
Revisited: New Resources for the Expansive Lawyer’, Northwestern University School of 
Law Review, 71 (1976), 17. Verder ijverde Supreme Court Justice Cardozo in 1931 voor 
meer aandacht voor  de stijl waarin Amerikaanse juristen hun opinions schrijven. 
Benjamin N. Cardozo, Law and Literature, and Other Essays and Addresses (New York: 
Harcourt, Brace and Company, 1931). 

44 In dit, aanvankelijk als studieboek opgezette werk plaatste White diverse literaire en 
juridische teksten themagewijs naast elkaar. Via vragen nodigde hij zijn lezers uit tot 
reflectie over de vraag hoe het juridische vertoog een bepaalde realiteit construeert. J. B. 
White, Justice as Translation, an Essay in Cultural and Legal Criticism (Chicago: University 
of Chicago Press, 1990). 
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economische verhoudingen, ras).45 In Europa nam de stroming in betekenis toe met 
de publicaties van onder anderen Jeanne Gaakeer en François Ost in de jaren ’90 van 
de 20e eeuw en begin 21e eeuw. 

De inzichten in de relaties tussen recht en literatuur zijn echter van oudere datum 
dan de twintigste eeuw. In de antieke oudheid zijn recht en literatuur onderdeel van 
de retorica. De kunst van het overtuigen is niet slechts een verzameling handigheden, 
maar behelst een filosofische en ethische visie op de centrale positie van het spreken 
en het politieke debat voor de samenleving.46 Ideeën omtrent goed en kwaad krijgen 
vorm in onder andere profetische teksten, tragedies (Sophocles’ Antigone) epiek, de 
Bijbel en literaire mythes (Robinson Crusoë, Faust).47 Fundamentele verhalen 
fungeren als broedplaats, experiment en verspreider van kernideeën van het recht. 
Ze vormen een normatief en betekenisvol kader voor een manier van leven en voor 
het handelen, een ‘nomos’.48 Literaire mythes zijn gecreëerde ‘heilige verhalen’.49 
                                                             
45 R.A. Ferguson, Law and Letters in American Culture (Cambridge MA: Harvard University 

Press, 1987), R. Weisberg, The Failure of the Word, the Protagonist as Lawyer in Modern 
Fiction (New Haven & London: Yale University Press; R. Weisberg, Poethics and Other 
Strategies of Law and Literature (New York: Columbia University Press, 1992); M. C. 
Nussbaum, Poetic Justice, The Literary Imagination and Public Life (Boston, MA: Beacon 
Press, 1995); R. West, Narrative, Authority and Law (University of Michigan Press, 1993). 
P. Goodrich, ‘Postmodern Justice’, in Law and the humanities, an introduction, A. Sarat, M. 
Anderson & C. O. Frank (Cambridge MA, 2010), pp. 188–209, p. 189. 

46 Zie met name W.J. Witteveen, De retoriek in het recht, over retorica en interpretatie, 
staatsrecht en democratie (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1988), p. 23 ev  over de 
retorische traditie. 

47 Zo vormt Homerus’ vertelling over de wijze waarop Odysseus bij thuiskomst op Ithaka 
zijn bedienden straft en daarbij onderscheid maakt al naar gelang hun bewuste 
medeplichtigheid aan de wandaden een bouwsteen van het denken over recht en 
verantwoordelijkheid. Odyssee, XXII, v. 372 E. Cantarella, Ithaque: De la vengeance 
d’Ulysse à la naissance du droit (Paris: Albin Michel, 2003). Ook : F. Ost, Raconter la loi 
(Paris: Odile Jacob, 2004) en bijv. C. Bouteligier  & A. Ellian (red.), Fundamentele verhalen, 
over recht, literatuur en film (Den Haag: Boom, 2014). Vgl. ook Paul Veyne, Les Grecs ont-ils 
cru à leurs mythes? Essai sur l’imagination constituante (Éditions du Seuil, 1983). 

48 Vgl. Robert M. Cover, ‘Nomos and Narrative, Foreword, The Supreme Court 1982 
Term’, 97, Harvard Law Review, 4, Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, Selected 
Essays (New York: Basic Books, 1973), Idem, Local Knowledge (New York: Basic Books, 
1983), M. Aristodemou, Law and Literature, Journeys from Her to Eternity (Oxford 
University Press, 2000). Ook Gaakeer plaatst in Law and Literature, Batavische gebroeders 
een ‘foundational narrative’ in een cultuurhistorisch kader, te weten Vondels toneelstuk 
Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit (1663). A.M.P. Gaakeer, ‘Law and Literature, 
Batavische Gebroeders (1663)’, in Joost van den Vondel, Dutch playwright in the Golden Age 
(Leiden: Brill, 2011), pp. 459–87.  

49 Niet de mythe als sprookje, maar als heilig verhaal dat een collectiviteit sticht en inricht. 
Zie: Ph. Sellier, Essais sur l’imaginaire classique, Champion C (Honoré Champion, 2005), 
p. 19 ev. en Hoofdstuk 9 over Tourniers Les météores. Tournier speelt een spel met de 
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Recht & literatuur plaatst deze visie op recht, literatuur en retorica in een 
hedendaagse context.50 In de loop van de geschiedenis echter kwamen stilistiek 
enerzijds en rationaliteit en logica anderzijds meer tegenover elkaar te staan.51 De 
ontwikkeling van de rationaliteit in de zeventiende eeuw vormt een belangrijk breek-
punt, maar bouwt wel voort op een al sinds de vroege Renaissance in gang gezette 
dominantie van het schrift en toenemende esthetisering.52 In dit onderzoek fungeert 
de Bijbelpassage als een fundamenteel verhaal en na te trekken literaire mythe. 

7. Literatuur als onderzoek 
Dit proefschrift onderzoekt een juridisch relevant thema aan de hand van literaire 
teksten en maakt daarbij gebruik van inzichten die zijn ontwikkeld binnen Recht & 
literatuur. Maar is het lezen en analyseren van literatuur wel te beschouwen als een 
vorm van onderzoek? En wat is dat dan voor onderzoek? En hoe ‘betrouwbaar’ is dat 
eigenlijk?  

Literatuur zou ik willen zien als een vorm van kunst die gebruik maakt van taal, 
denken en verbeelding.53 Literatuur is op te vatten als een onderzoek van de wijze 
waarop mensen vorm geven aan hun werkelijkheid. Kunst onderzoekt, 
experimenteert, drukt uit, verklaart en geeft op beeldende en soms tastbare wijze 
vorm en doet dit vanuit een positie ‘buiten de orde’. Kunst levert kennis van de 
wereld via de poging tot het geven van een vorm aan de wereld. Zoals kunst het niet-
presente present kan maken, kan literatuur woorden geven aan onbenoemde 
zaken.54 

Vanwege het verbeeldende en tastende karakter zou ik de aard van het kunstzinnig 
onderzoek willen kenschetsen als fenomenologisch.55 Op zijn meest eenvoudig 

kenmerken van een mythe.  
50 Vgl. de hiervoor genoemde James B. White: zijn visie bouwt voort op de rol die retorica 

had voor de vorming van ideeën van rechtvaardigheid voor de politieke gemeenschap. 
51 M. Meyer, ed., Histoire de La rhétorique, p. 14. Idem, ‘Comment penser le rapport de la 

rhétorique et de l’argumentation?’, Argumentation et analyse du discours, 2009. Meyer, 
‘Problématologie et argumentation ou la philosophie à la rencontre du langage’ in : 
Hermès 15, 1995, p. 145-154, p. 149.  

52 W.J. Witteveen, De retoriek in het recht,, p. 36, verwijzend naar G.A. Kennedy, Classical 
Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times (Chapel Hill 
1980), p. 5 (p. 3 in de editie van 1999).  

53 Literatuur is, net als het recht of een levensbeschouwing, een ‘wezenlijk betwist begrip’ 
dat contextueel en historisch beïnvloed is. De term mist de standaarden voor correct 
gebruik met als gevolg dat ieder onderzoek dat gebruik zelf vormgeeft en moet 
verantwoorden. Naar W.B. Gallie, ‘Essentially Contested Concepts’, Proceedings of the 
Aristotelian Society, 56 (1956), 167–98. 

54 J.-L. Nancy, Visitation, de la peinture Chrétienne (Paris: Galilée, 2001), zie hierna.  
55 Fenomenologie is een filosofie van kennisverwerving, een kader voor onderzoek; het is 

de filosofie van de ‘blote hand’. P. Wouters, Denkgereedschap (Rotterdam: Lemniscaat, 
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gesteld, bestaat fenomenologisch onderzoek van de wereld uit het onderzoeken van 
de menselijke ervaring en perceptie van de wereld.56 Het ervaringsonderzoek kan 
echter niet op rechtstreekse wijze plaatsvinden. Fenomenologisch onderzoek 
geschiedt onder meer langs de weg van de duiding van ‘teksten’.57 De ‘taalkunst’ die 
literatuur dan is onderzoekt bij haar poging om de perceptie van de wereld een vorm 
te geven op kritische wijze de taal, het denken en de verbeelding. Dit ‘literaire 
onderzoek’ leidt idealiter tot een weloverwogen en ‘waarachtige’ stilistiek en een 
eigen retorica. Kunst en literatuur nemen door hun onderzoek een externe positie in 
ten opzichte van bestaande discoursen. 58 Literatuur is, naast verbeelding van het 
menselijk leven, te zien als een ‘kritische discours analyse’, een ‘werkplaats’ waarin 
naar woorden en beelden wordt gezocht voor onbenoemde zaken. Dat literaire 
onderzoek gebeurt in wisselwerking met de lezer. De tekst construeert zijn ‘ideale’ 
lezer; hij ‘zet de reële lezer in positie’, voorziet hem van termen en begrippen, 
verschaft hem beelden, ideeën, levert een kritische stem et cetera. Tegelijkertijd 
brengt de reële lezer ook zijn verwachtingen en vooronderstellingen ‘naar de tekst’.59 
Dit literaire, geconstrueerde, kritische, uitdagende, verwarrende en wervende 
karakter van een literaire tekst roept op tot een mengeling van betrokkenheid en 
kritische distantie.60 Naast de deur van de literaire werkplaats hangt een bordje: 

                                                                                                                                               
2000), p. 71. De Duitse filosoof Edmund Husserl stond aan de basis van de 
fenomenologie. Hij zag zijn filosofie als een kader voor het onderzoek van het denken 
zelf. [..] Voor een korte inleiding in de methode, zie V. van den Bersselaar, 
Wetenschapsfilosofie in Veelvoud, (Bussum: Coutinho, 2007). Over fenomenologie in 
relatie tot hermeneutiek, zie P. Ricoeur, ‘Phénoménologie et herméneutique, en venant de 
Husserl’, in : Du texte à l’action, Points (Paris: Éditions du Seuil, 1986), pp. 43–81. 

56 Meer informeel gezegd is het een reflexieve, zichzelf bewuste, denkhouding. Daartoe is 
van belang dat bekende interpretatiekaders tijdelijk terzijde worden gesteld. Husserl 
noemde dit ‘epochè’. 

57 in de zin van betekenis dragende zaken waaronder ook handelingen of gebeurtenissen. P. 
Ricoeur, ‘Phénoménologie et herméneutique, en venant de Husserl’, in: Du texte à l’action, 
Points (Paris: Éditions du Seuil, 1986), pp. 43–81. Hermeneutiek is de filosofie van de 
schroefboor volgens Wouters, Denkgereedschap, p. 106. De interpretatieve 
fenomenologie van Ricoeur staat in de traditie van Gadamer en beschouwt 
eigenschappen en omstandigheden van het onderzoekend subject van belang voor het 
onderzoek. De zogenaamde descriptieve en transcendentale traditie van Husserl streeft 
naar een ‘objectief’ onderzoeksresultaat en veronderstelt dat het mogelijk is om afstand te 
nemen van vooronderstellingen en hypothesen. Zie o.a. K.A. Lopez and D.G. Willis, 
‘Descriptive versus Interpretive Phenomenology: Their Contributions to Nursing 
Knowledge’, Qualitative Health Research, 14 (2004), 726–35, Ph. Huneman and E. Kulich, 
Introduction À La Phénoménologie (Paris: Armand Colin, 1997).  

58 E. Bonnargent, Atopia, petit observatoire de littérature décalée (le Vampire actif, 2011). 
59 Zie ook J. B. White, Heracles’ Bow (University of Wisconsin Press, 1989), p. 92. 
60 Vgl. J. B. White, Living Speech (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2006), 

Ch. 4: The mysterious life of art lies not in the object, not in the reader (or viewer), but in what is 
created by both of them together: let us call it conversation. Voor Ricoeur, zie o.a. P. Ricoeur, 
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‘vooral van lezers’.  

Maar hoe betrouwbaar en ‘toetsbaar’ zijn de resultaten van dat gesprek tussen tekst 
en lezer? In navolging van Ricoeur meen ik dat het gesprek tussen tekst en lezer 
conceptueel verschillende fases kent. Eén daarvan is gericht op uitleg, de volgende op 
begrip.61 Bij de uitleg gaat het om het expliciteren van de structuur van de tekst 
vanuit een intersubjectief kader, bijvoorbeeld een taalkundig, prosodisch of 
romananalytisch kader.62 Bij het begrip gaat het vervolgens om het bij elkaar vatten, 
hervatten en begrijpen van de tekst. Er is een dialectiek, een wisselwerking tussen de 
fases die zorgt voor een objectivering van de subjectieve lezing. 

In de fase van begrip eigent de lezer zich de tekst toe door duiding en reflectie. Wat 
zegt deze tekst mij? Welke wereld laat hij mij kennen? De tekst krijgt voor de lezer 
een eigen leven met een bijbehorend netwerk van betekenissen. De lezer eigent zich 
de betekenis van de tekst toe. Het literaire lezen is met dit alles ook een 
fenomenologisch onderzoek van de lezer van zichzelf.63 Kunst of literatuur lichten 
daarmee het denken door. Het denken is voor zichzelf niet volledig transparant.64 
Het heeft ‘woorden van buiten’ nodig.65 

De voorafgaande opmerking geeft het belang aan van het literaire onderzoek. De 
retorica van literatuur confronteert de lezer met het benoemde, geconstrueerde 
karakter van de werkelijkheid – de texture imaginaire du réel – en met de bevraag-
baarheid van sommige bestaande duidingen van de werkelijkheid, juridische of 
anderszins.66 Men zou dus kunnen zeggen dat literatuur door haar onbetrouw-
baarheid de de lezer uitnodigt tot herhaalde lezing en zelfreflectie. Dit effect treedt 
extra op bij moderne literaire teksten. Daarnaast zijn literaire teksten polyfoon: 
diverse stemmen en visies komen in één tekst samen en worden tegen elkaar 

                                                                                                                                               
‘Qu’est-ce qu'un texte?’, in Du texte à l’action (Paris: Éditions du Seuil, 1986), p. 166: lire, 
c’est en toute hypothèse, enchaîner un discours nouveau au discours du texte.’ 

61 Te weten: ‘explication’ en ‘compréhension’, vlg. P. Ricoeur, ‘Le modèle du texte: L’action 
sensée considérée comme un texte’, in Du texte à l’action (Paris: Editions du Seuil, 1986), 
pp. 205–36. Ricoeur maakt een onderscheid tussen ‘expliquer’ en ‘comprendre.’ Hierin 
onderscheidt hij zich ook van de interpretatietheorie van Gadamer die zich richt op een 
samensmelting van de horizon van tekst en lezer. 

62 Ricoeur spreekt over de ‘sens du texte.’ 
63 Vgl. J.-L. Nancy, Visitation, p. 43, de lezer re-creëert de present gemaakte impresentie, op 

eigen wijze, zoals ook de kijker doet bij een schilderij. Ricoeur a.w. spreekt van 
‘signification du texte’. 

64 ‘elle n’est pas pensée toute présente, toute actuelle.' M. Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit, 
(Paris: Gallimard, 1964) p. 52. 

65 De roman Les météores van Tournier, te bespreken in Hoofdstuk 9, zal dit illustreren en 
nader verklaren. 

66 Voor de ‘texture’ zie Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit, p. 24. Voor de ‘interrogativité’, zie 
Meyer, Histoire de la rhétorique, p. 317. 
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uitgespeeld.67 Het kritische literaire onderzoek is vooral relevant bij duidingen 
waarvan het kunstmatige karakter niet duidelijk naar voren treedt, omdat deze 
zichzelf als vanzelfsprekend en gezagvol voorstellen, zoals het recht, het bestuurlijke, 
economische en andere discoursen. Literatuur (en kunst) maken een, bij wijze van 
spreken, overdreven constructie, die de aandacht op zichzelf richt als constructie en 
werkt als een confronterende spiegel.68 Literatuur vormt met dit alles een ‘extreem 
ander verhaal’ dat de lezer tot reflectie uitnodigt over voorstellingen van de wereld 
en over de vraag hoe hij of zij (of zijn vakgebied) zich daartoe verhoudt. 

Literatuur lezen bergt met dit alles de potentie in zich om zicht te geven op de 
verbeeldingswereld van het recht. De vraag is echter hoe de literair-kritische lezing 
verantwoord kan worden binnen een juridisch en rechtswetenschappelijk kader. In 
hoeverre voldoet het literaire onderzoek aan eisen van wetenschappelijkheid?  

Wat de eerste vraag, die naar juridische geldigheid, betreft, zou ik dan opnieuw een 
splitsing willen maken tussen uitleg en begrip, maar dan in omgekeerde richting. 
Nadat de jurist als literaire lezer zich het literaire werk heeft eigen gemaakt (de fase 
van ‘begrip’), kan hij het uitleggen of de betekenis uiteenvouwen op een manier die 
past bij het juridische denkraam.69 In die zin opereert hij of zij als vertaler.70 Met 
andere woorden: in directe zin, levert het literaire werk vaak geen juridisch argument 
op voor een discussie die in praktische en rechts-systematische termen wordt 
gevoerd.71 Literatuur zet aan het denken over voorstellingen van de wereld en over 
de criteria voor wat recht is en moet zijn ‘voordat het systeem gaat spreken’. Het 
literaire onderzoek levert een bijdrage aan een kritisch cultuur- en rechtsfilosofisch 

                                                             
67 Vgl. M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination, Four Essays (Austin: University of Texas 

Press, 1981). 
68 Vgl. E. Scarry, ‘The Made-up and the Made-Real’, in M.E. Garber (red.) Fieldwork,  (New 

York: Routledge, 1996), pp. 214–24. 
69  Vgl. H.J. Nieuwenhuis, ‘Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel’, 

Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1976, 494–515. 
70 Vgl. voor de belangrijke rol van het vertalen J. B. White, Justice as Translation, an Essay in 

Cultural and Legal Criticism (Chicago: University of Chicago Press, 1990). White zag de 
rechter als vertaler tussen norm en praktijk, recht en samenleving, met een eigen 
verantwoordelijkheid en onder erkenning dat van een letterlijke vertaling geen sprake kan 
zijn.  

71 Juridisch in de zin van de gangbare opvatting van ‘rechtswetenschap’. Uiteraard levert de 
literaire interpretatie wel een bijdrage aan een ethische en filosofische discussie over het 
recht. Zolang de literaire input maar in het teken staat van de ‘flibusterie’, het vrije denken 
over het recht en niet in het teken van institutionele verantwoording. Over de ‘flibusterie’ 
of vrijdenkerij van literatuur, zie Gutwirth, J., Une petite réflexion sur l’importance de la 
flibusterie épistémologique des littéraires. Dostoïevski, la cirminologie, les sciences, le 
droit et la littérature, in : Ost, F., Van Eynde, L., Gerard, Ph., Kerchove, M. van de, Lettres 
et lois, Le droit au miroir de la littérature, (Bruxelles : Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis,  2001), p. 305-343.  
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en politiek debat. Recht & literatuur heeft een eigen taak. Daarbij komt nog dat het 
op praktijk en legitimatie gerichte juridische denken het literaire argument gemak-
kelijk terzijde kan schuiven als niet relevant of bedreigend vanuit het oogpunt van 
rechtszekerheid of juist dit literaire argument kan versmallen tot een juridisch 
argument ten koste van de rijkdom van een literaire tekst. Recht en literatuur 
vormen, niettegenstaande de overeenkomsten op het punt van retorica en herme-
neutiek, ieder ook een eigen type van taalspel of een domein met eigen kaders.72 Met 
dit alles is de verhouding van recht en literatuur binnen de literaire oriëntatie in dit 
proefschrift een zaak van kruis-disciplinariteit.73 

De vraag naar de rechtswetenschappelijke verantwoording komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. 

8. Recht & literatuur als essayistiek 
De literaire analyses zou ik willen aanmerken als essayistiek. Essayistiek is het 
veelvormige genre van de vrijheid, de kritiek en de zelfreflectie. De literaire oriëntatie 
van Recht & literatuur staat daarmee in een aloude intellectuele traditie. Essayistiek 
staat op het kruisvlak van poëzie, recht, en filosofie. Essay komt van het Franse 
‘essayer’ wat beproeven betekent. Dit beproeven bestaat uit het ontdekken, 
betwijfelen, en belichten vanuit diverse perspectieven (denk aan het adagium van 
Montaigne, Que sais-je?). Een essay toetst aan ervaring en actuele omstandigheden. 
Het is een discours situé. Het richt de aandacht op het spanningsveld tussen het ik en 
de wereld en vraagt telkens hoe te kennen en wat de rol daarbij is van taal en kunst. 
Essayistiek is het genre van het innerlijk debat. Montaigne noemde zijn essays een 
‘joute’ of steekspel.74 Literaire essayistiek kent geen specialisme en is interdisciplinair, 
zo niet anti-disciplinair, maar heeft een cultuurfilosofische en ideeënhistorische 
thematiek.75 Het essay biedt aldus een kader om het literaire en juridische denken te 

                                                             
72 Over taalspel, L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, vert. G.E.M. Anscombe 

(Oxford: Basil Blackwell, 1958), nr 7. 
73 Bij kruis-disciplinariteit beïnvloeden de disciplines elkaar wederzijds als gevolg van een 

proces van uitwisseling en debat, maar behouden zij niettemin hun eigen aard. H.S. 
Taekema & B.J.M. van Klink, ‘Dwarsverbanden, interdisciplinair onderzoek in de 
echtswetenschap’, Nederlands Juristenblad NJB, 2009, 2559–66 onderscheiden 
interdisciplinariteit naar de mate van integratie: als resp. heuristisch gebruik, 
hulpwetenschap, vergelijkend onderzoek en, op basis van perspectief of methode, 
geïntegreerd interdisciplinair onderzoek. Vgl. ook M. M. Siems, ‘The Taxonomy of 
Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way out of the Desert’, Journal of 
Commonwealth Law and Legal Education, no 7, 5–17. 

74 Hij ontleende zijn vorm aan de scholastiek, maar paste de traditie aan: zijn essays zijn 
geen debat tussen verschillende tekstuele autoriteiten, maar tussen Montaigne en zijn 
‘papieren vrienden.’ Sommige essays vormen een mini-autobiografie van een lezer. Vgl. 
Teissier-Ensminger in: Ost e.a., Lettres et lois, p. 262 over Schlincks De voorlezer.  

75 C. de Obaldia, L’esprit de l'essai, de Montaigne à Borges (Paris: Seuil, 2005). Obaldia gaat 
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zien als partners in een conceptuele dialoog. Het genre geeft de jurist de ruimte voor 
een suspension of legal beliefs. Het genre biedt de (juridische) lezer de vrijheid en de 
mogelijkheid om in een passende vorm de betekenis van de literaire tekst uit te 
drukken, kritiek te ontwikkelen en te experimenteren met opgedane ideeën.76  

In hoeverre deze literair geïnspireerde juridische essayistiek een legitiem onderdeel 
uitmaakt van rechtswetenschappelijk onderzoek is een complexe vraag. De vraag 
hangt samen met visies op wetenschap en rechtswetenschap, kwesties waarover in 
ieder geval sedert een vijftien jaar geleden uitgebreid wordt gedebatteerd.77 Recht & 
literatuur als essayistiek kan tegenover een ‘wetenchaps-systematisch’ gevoerd debat 
de vrijheid opeisen. Ze past in een kritische en kwalitatieve opvatting van 
wetenschap, is meer gericht op vruchtbaarheid dan controleerbaarheid, met ruimte 
voor het persoonlijk engagement van de onderzoeker.78 Enigszins vergelijkbaar met 

                                                                                                                                               
uitgebreid in op de specifieke filosofie van essayistiek; het genre zoekt de fricties en 
inconsequenties. Essayistiek gedijt bij noties als onbepaaldheid, contingentie, het 
momentane, het paradoxale, het fragmentarische en is anti-encyclopedisch en anti-
essentialistisch. 

76 Het essay kent vele uiteenlopende verschijningsvormen. Vgl. bijvoorbeeld J.  Zwagerman 
(red.), De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (Amsterdam: 
Prometheus, 2008), J. D’Agata (red.), The Lost Origins of the Essay (Saint Paul MN: 
Graywolf Press, 2009). 

77 Stolker, C.J., ‘“Ja, geléérd zijn jullie wel!” Over de status van de Rechtswetenschap’, NJB, 
2002, nr 15, p. 766-778, Roermund, G.C.G.J. van, Rechtswetenschap - disciplinair en 
interdisciplinair, R & R 2005, 1, p. 81-109. Maurits Barendrecht e.a., ‘Methoden van 
rechtswetenschap: komen we verder?’, NJB, 2004, nr 28, 1419-1428. Anne Ruth Mackor, 
‘Tegen de methode’, NJB, 2007, 24, p. 1462-1465. J.A.I. Wendt, ‘De methode der 
rechtswetenschap vanuit kritisch-rationeel perspectief; een kritiek tegenover de 
“heersende leer” zoals verwoord door Stolker?’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2007, 3, p. 
95-107. De uiterste polen werden bezet door bijv. De Geest, G., ‘Hoe maken we van de 
rechtswetenschap een volwaardige wetenschap’, NJB, 2004, 2, p. 58-55 die het empirisch 
onderzoeksmodel toepast op het juridisch onderzoek enerzijds en anderzijds o.m. Smith, 
C.E., e.a. 'Criteria voor goed rechtswetenschappelijk onderzoek, de omgekeerde route', 
NJB 2008, 12, p. 685-690  die menen dat de verantwoording van juridische uitspraken 
een 'verstehende' benadering vereist. Zie verder ook Hervé E.B. Tijssen, De juridische 
dissertatie onder de loep, de verantwoording van methodologische keuzes in juridische dissertaties 
(Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2009), p. 45, benadrukt dat wetenschap draait om 
het op controleerbare wijze verkrijgen van kennis. Er moet sprake zijn van ‘een expliciete 
en open verantwoording van methodologische onderzoekskeuzes.’ 

78 François Ost & M Van Den Heuvel, ‘Comment conçevoir aujourd’hui la science du 
droit?’ (1987) 11 Déviance et Société 183 : ‘… est bonne l’interprétation théorique qui 
rend compte le plus adéquatement possible des phénomènes déjà connus et qui ouvre le 
plus grand nombre de perspectives à propos de phénomènes non encore élucidés’. 
Verder vraagt beoordeling van het wetenschappelijk karakter van Recht-als-literatuur om 
een pluralistisch wetenschapsbegrip. Voor enige taxonomieën, zie: o.a. Chunglin Kwa, 
De ontdekking van het weten, een andere geschiedenis van de wetenschap (Boom 2005),  Jean-
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het juridische genre van de annotatie, beoogt literair geïnspireerde juridische 
essayistiek langs de weg van de verkenning, de uitleg en het leggen van verbanden, 
inzicht in het recht te verwerven en daarover kritisch te reflecteren. 79  Literair-
juridische essayistiek levert met dit alles een eigen bijdrage aan de rechtswetenschap. 
Daar waar zij op geheel eigen wijze een samenhangend beeld geeft verkrijgt deze 
kritische heuristiek een grotere theoretische zeggingskracht. 

Dit proefschrift is van verkennende en reflecterende aard, maar beoogt via de 
historische serie thematisch verwante literaire teksten een samenhangend beeld te 
schetsen over geloofwaardigheid, legitimiteit en het recht. 

9. Drie manieren van lezen
Dit proefschrift onderzoekt langs de weg van een literaire analyse factoren voor 
geloofwaardigheid en legitimiteit met het oog op de problematiek van het geloof in 
recht, rechtsstaat en democratie. De teksten kunnen op drie manieren worden 
gelezen. 

Historisch: de teksten worden besproken in chronologische volgorde, met het oog op 
de ontwikkeling van de thematiek. Historisch gelezen, vertoont de serie een cesuur 
rond WO I. De oudste teksten (Bijbel, Arnauld, Hugo) staan vooral in het teken van 
religieus geloof; de jongere teksten in het teken van de kwestie van geloof en 
waarheid. 

Vergelijkend: Los van de chronologie snijdt iedere tekst een ander aspect aan van het 
centrale thema van geloof, waarheid en geloofwaardigheid. Aldus leveren de teksten 
een fenomenologische verkenning van geloofwaardigheid en legitimiteit. 

Essayistisch: Naast cultuurhistorische en thematische verkenning van het thema, 
werpen de hoofdstukken een blik op enige aspecten van de culturele achtergrond van 
de vertrouwensproblematiek. De actuele context van de besprekingen brengt de 
hedendaagse relevantie van oude teksten naar voren. 

Michel Berthelot, L’intelligence du social, le pluralisme explicatif en sociologie (Presses 
Universitaires de France 1990). Zie ook uitgebreid over Berthelot: Geoffrey Samuel, 
Epistemology and Method in Law (London: Ashgate, 2003), p. 295 e.v. Idem, An 
Introduction to Comparative Law Theory (Oxford: Hart Publishing, 2014), Victor van den 
Bersselaar, Wetenschapsfilosofie in veelvoud (2e herziene druk, Coutinho 2007 

79 Vgl. Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid, Oordelen 
over rechten, VSNU 2005, p. 33. 
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Hoofdstuk 1 Waarom wordt Busiris niet geloofd? 
De vertrouwensproblematiek belicht vanuit de tragedie La guerre 
de Troie n’aura pas lieu van Jean Giraudoux 
 

Dit hoofdstuk plaatst het vraagstuk van geloofwaardigheid en legitimiteit in een actuele 
Nederlandse context. Ik bespreek de situatie aan de hand van een toneeltekst uit de jaren ’30 
van de vorige eeuw.1 De tekst schetst het beeld van een stad in verwarring met het recht in de 
marge. De stad in kwestie is het antieke Troje, maar staat voor de situatie in de tijd waarin 
Giraudoux de tekst schreef. Het onderwerp dat aan de orde wordt gesteld, is de vraag of 
Troie oorlog moet voeren tegen de voor de kust wachtende Grieken of niet. Het recht 
verschijnt op het toneel in de hoedanigheid van de jurist Busiris. Het stuk appelleerde aan de 
historische vraag hoe Frankrijk zich moest houden tegenover het dreigende Duitsland onder 
Hitler van die tijd, maar raakt essentiële thema’s aan. 

De toneeltekst van Giraudoux wijst onder meer op de politieke en culturele dimensies van 
rechtsstaat en de democratie, op legitimiteit en geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid 
van retorica. Het werk biedt met dit alles een kader voor het vervolg van dit proefschrift. 

 

1. Oproep tot vertrouwen 
Op 30 april 2013 hield koning Willem-Alexander, nog maar net prins af, zijn 
installatierede voor een volle Nieuwe Kerk te Amsterdam. Buiten volgde een divers 
publiek met grote aandacht de gebeurtenissen op grote schermen. Vlaggen 
wapperden. Op een hoekje van de Dam stak een enkel republikeins bordje boven de 
menigte uit. De koning begon zijn rede met het thema ‘vertrouwen’.2 Hij benadrukte 
het belang van vertrouwen in de relatie tussen overheid en burgers en tussen burgers 
onderling. Daarmee bewees de Koning oor te hebben voor wat leeft in het land. Zijn 
toespraak sloot aan op pogingen tot versterking van het vertrouwen van de burger in 
de overheid, een thema dat een belangrijke plaats inneemt in het denken over 
openbaar bestuur, rechtsstaat en democratie.  

De indruk van eensgezindheid op de Dam is wat bedrieglijk. De koning deed zijn 
oproep niet voor niets. In de Inleiding sneed ik het onderwerp van vertrouwen in de 
overheid reeds aan. Wat zijn de reacties op deze vertrouwensproblematiek? Ik noem 
een aantal perspectieven. De vele juridische publicaties over de hedendaagse stand 
van de rechtsstaat en de democratie benadrukken vooral het belang van deze 
instituties en trachten te verwoorden wat deze in principe inhouden. Zij blijven 

                                                             
1 J. Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Folio (Paris: Gallimard, 2015). Hierna 

‘Troie’ (spreek uit: [trwa]. 
2 ‘Toespraak van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander dd 30-4-2015. 
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daarmee op afstand van de burgerlijke werkelijkheid.3 Het bestuurskundige en 
beleidswetenschappelijke vertoog tracht vanuit een overwegend functioneel en 
systematisch kader de veranderingen te duiden en op te lossen en voert daartoe 
telkens nieuwe termen in (‘verplaatsing van de democratie’, ‘doe-democratie’, 
transparantie, vertrouwen, interactieve beleidsvorming, burgerparticipatie).4  

Het maatschappelijk debat lijkt sterk verdeeld. Sommige intellectuelen en 
opiniemakers stellen dat dit wantrouwen wortelt in nihilisme en verwendheid. 
Riemen: ‘We hebben vandaag te maken met een buitengewoon verwend menstype 
dat nergens meer over wil nadenken, puur materialistisch georiënteerd is en altijd 
zijn zin wil krijgen.’5 Uit de ongenuanceerde internetreacties van lezers op het 
handelen van bestuur en politiek zou men met gemak kunnen concluderen dat er 
louter wantrouwen heerst jegens de overheid en aanverwante instellingen. Als 
gezegd echter, zijn de cijfers over en interpretaties van dat vertrouwen of gebrek 
eraan, nogal tegenstrijdig.6 Nu eens lijkt het of burgers de hoedanigheid aannemen 
van een ongelovige Thomas, dan weer die van een doubting, een vertwijfelde 
Thomas.  

Interessant zijn in dit verband de cultuursociologische interpretaties. Zo ziet de 
socioloog Elchardus de scepsis en het onbehagen als uitingen van teleurstelling over 
de geringe mate van vrijheid die men in de complexe samenleving heeft, in verge- 
lijking met de op de Verlichting geënte belofte van autonomie. Kanalisering van 
deze teleurstelling door kerk of ideologie is niet goed meer mogelijk.7 Van den Brink 
stelt dat burgers wel degelijk geloven in de democratie en de rechtsstaat.8 Burgers 

                                                             
3 S. Harchaoui & J. Jonkers, eds., Leve de rechtsstaat, reflecties op de rechtsstaat in een 

dynamische samenleving (Boom). 
4 Korsten & De Goede, ‘Dalend vertrouwen in de (rijks)overheid (2000-2005): 

Verklaringen op een rij’, in NIG work conference, University of Tilburg, 2007. Korsten telt 
er minstens 11, waaronder mediaberichtgeving, geringe prestaties van de overheid, 
mondige burgers en ander verwachtingspatroon, Balkenende kabinetten onder de maat, 
gebrek aan responsiviteit, gebrekkig politiek leiderschap, gebrek aan democratische 
inspraak, gebrekkig sociaal vertrouwen, de middenklasse als verliezers van de 
globalisering. Al vallen er ook een aantal af als niet afdoende. Verder: huidige kloven 
waren in 1996 een zaak van tweedeling (vooral in sociaaleconomisch opzicht), zie WRR 
Tweedeling in perspectief (1996)  en in 1977 ging het om sociale ongelijkheid, zie WRR, 
Over sociale ongelijkheid, 1977. 

5 R. Riemen, ‘De terugkeer van de spoken (interview)’, Knack, 7 November 2013, vgl. ook 
H.J.A. Hofland & Roel Visser, Platter en dikker (Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2011). 

6 Zie Inleiding over de vertrouwensparadox. 
7 M. Elchardus, De dramademocratie (Tielt: Lannoo, 2002); Idem, ‘We lopen een culturele 

revolutie achter (Dreeslezing 2004)’, Socialisme & Democratie, 61 (2004), 10–20; Idem, 
Hollandse burger of Romein (Rob-Lezing), 2009.  

8 Gabriel van den Brink, ‘A Credible Judiciary: Judges Bridging the Gap’, The Judiciary 
Quarterly, 2008; Van den Brink, ‘Om de ziel van Europa (ROB-Lezing)’; Gabriel van den 
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zijn sceptisch over bestuur en politiek, niet omdat ze realisten zijn, maar omdat ze 
idealisten zijn. Diverse adviesraden benadrukken dat burgers vooral op eigen wijze 
gestalte willen geven aan zaken die voor hen van direct belang zijn.9 Het cultuur-
filosofisch geïnspireerde betoog van Frissen ondersteunt deze analyse. Burgers zijn 
ontevreden en wantrouwig tegenover de overheid, omdat zij verwachten dat de 
overheid alle problemen oplost, maar in die verwachtingen telkens worden teleur-
gesteld. Zij zoeken daardoor hun toevlucht bij het populisme. Dat biedt een 
luisterend oor aan de onvrede en geeft oplossingen, waarbij dit het lot van mensen 
plaatst in een ééndimensionaal historisch en cultureel verhaal. Frissen ziet een 
doorgeslagen overheidsinterventionisme dat zijn wortels heeft in de vooronder-
stelling van maakbaarheid en rationaliteit. Beide vormen onderdeel van de mythe 
van de moderniteit. Hij bepleit dientengevolge een vorm van bestuurlijk realisme en 
een prudente attitude.10 Andere onderzoekers richten zich op teleurstellingen over 
de morele kwaliteit van leiderschap,11 teleurstelling over idealen die niet kunnen 
worden waargemaakt door factoren aan de kant van overheid,12 een zoektocht naar 
waarden, mondigheid, secularisatie,13 een verlangen naar veiligheid.14 

Uit interviews, op straat en in de huiskamer komen de stemmen van burgers naar 
voren: geen ruwe feiten, maar wel ‘ruwe gebeurtenissen’ in de zin van persoonlijke 
verhalen.15 Die verhalen vertolken de verzuchtingen over de complexiteit en de 
onbereikbaarheid van de overheid, over haar onzichtbaarheid, over procedures en 
verantwoordingsmechanismen; er heerst ongerustheid over de toekomst en 

                                                                                                                                               
Brink (red.), De lage landen en het hogere, de betekenis van geestelijke beginselen in het 
moderne bestaan (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).  

9 ROB, Vertrouwen op democratie (2010), WRR, Vertrouwen in de buurt (2006). 
10 P.H.A. Frissen, De fatale staat, over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek 

(Amsterdam: Van Gennep, 2013), m.n. p. 262 ev. Tragisch besef is hiervoor van belang. 
Dat wil zeggen dat overheid en publiek in staat zijn om het menselijk tekort, de 
onvolmaaktheid van het leven en de ontoereikendheid van bestuurlijk ingrijpen te 
accepteren. 

11 C.R. Brons, ‘Political Discontent in the Netherlands in the First Decade of the 21st 
Century’ (Tilburg University, 2014). 

12 G. van den Brink (red.), De Lage Landen en het hogere, zie hiervoor. 
13 J.C.J. Boutellier, Het seculiere experiment, hoe we van God los gingen samenleven 

(Amsterdam: Boom, 2015). 
14 J.C.J.  Boutellier, Nodale orde, veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving 

(Inaugurele rede) (Amsterdam, 2007), J.C.J.  Boutellier, De Veiligheidsutopie, hedendaags 
verlangen en onbehagen rond misdaad en straf, derde druk (Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers, 2005). 

15 Zie interviews in M. Hurenkamp, M. Sie Dhian Ho (red.) & Mark Elchardus (nawoord), 
Vooruit, de verzwegen politiek van het dagelijks leven (Amsterdam: Van Gennep, 2013); 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Vormen van Democratie, Een advies 
over democratische gezindheid. 
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dreigende onzekerheden. De verhalen geven uitdrukking aan een verlangen naar 
helderheid van de overheid en andere organisaties. Zien is geloven. Daarnaast 
drukken de verhalen onzekerheid over de toekomst uit en een zoektocht naar 
woorden die heden, verleden en toekomst met elkaar verbinden.16 De verhalen van 
burgers geven zicht op de achterzijde van de sociologische, bestuurskundige, 
juridische en filosofische beschouwingen en tonen de gefragmenteerde waarheid van 
elk daarvan.  

De verschillen tussen het wetenschappelijke en bestuurlijke discours en de 
persoonlijke ervaringen uit de leefwereld van burgers hebben iets onoplosbaars, een 
moderne vorm van tragiek. Dit lijkt me, in het licht van de in de inleiding verwoorde 
ideeën over literatuur als onderzoek, een reden om te rade te gaan bij een moderne 
tragedie over democratie en recht. 

2. Voor de poort van oorlog of van vrede? 
In het toneelstuk La guerre de Troie n’aura pas lieu, waarvan de handeling zich afspeelt 
aan de vooravond van de Trojaanse oorlog, gaat het een beetje anders dan op de 
Dam.17 In Troie luistert niemand naar elkaar. De stad is verdeeld tussen voor- en 
tegenstanders van oorlog, die elkaar niet kunnen overtuigen. Het volk, dat 
voorstander is, heeft een blindelings vertrouwen in zijn demagogisch spokesman. De 
jurist in het spel levert tot twee keer toe zijn advies op verzoek van 'de politiek'. Het 
einde van het spel is dat de oorlog om Troje toch plaatsvindt, niettegenstaande alle 
pogingen van de vredelievende prins Hector om deze te voorkomen. Strijd en eer 
zullen de toekomst van de stad en de loop der geschiedenis bepalen, niet een door het 
recht gewaarborgde discussie over de vraag hoe vrede en welvaart te bewerkstelligen 
en te bestendigen.  

Hieronder vat ik eerst de plot van het toneelstuk samen, plaats het in de context van 
zijn tijd van ontstaan en bekijk welk licht het werpt op de problematiek van 
vertrouwen en geloofwaardigheid. In hoofdstuk 2 richt ik me vervolgens op een 
belangrijke scène rondom de jurist en plaats de vraag naar de geloofwaardigheid van 
het recht in de context van theorieën over legitimiteit. 

                                                             
16 Elchardus, Hollandse burger of Romein (ROB-Lezing), waar Elchardus inhaakt op de 

zoektocht naar een symbolische sfeer die de kloof tussen privé en publiek domein kan 
overbruggen. D. Houtman, S. Aupers & P. Achterberg, ‘Alledaags postmodernisme, de 
gezagscrisis van de hedendaagse wetenschap’, Beleidswetenschap Online, 1 (2012). 

17 Giraudoux knoopte hiervoor aan bij de personages uit Homerus’ opus, maar bracht ook 
een aantal essentiële veranderingen aan; het is een gefingeerde proloog tot de Ilias. 
Giraudoux paste dit procédé vaker toe, o.a. in Elpénor (1919, een persiflage op de 
Odyssee) en Électre (’37). Ook verwerkte hij bijbelverhalen (Judith, Sodome et Gomorrhe), 
schreef hij een robinsonnade (Suzanne et le Pacifique) en gebruikte het sprookjesthema 
van de zeemeermin (Ondine). 
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De Grieken naderen de kust om hun naar Troie ontvoerde Hélène terug te halen. De 
handeling vindt voornamelijk plaats binnen de muren van Troje. Centraal decorstuk 
vormen de portes de la guerre18 en de grote vraag is of deze gesloten zullen kunnen 
worden (dan wordt het vrede) dan wel open blijven (dan wordt het oorlog).  Prins 
Hector, gesteund door zijn echtgenote, de rechtvaardige Andromaque, en zijn 
moeder, de nuchtere Hécube, houden een pleidooi voor de vrede. Hector heeft 
tijdens de laatst gevoerde strijd in het gezicht van de vijandige soldaat het gelaat van 
een medemens gezien en wenst, nu hij vrede op ‘het continent’ heeft gebracht, een 
toekomst van landbouw en welvaart.  

De Trojaanse bevolking, vertegenwoordigd door een koor van veteranen, heeft 
echter geen oren voor dit betoog. De ijdele dichter Demokos, gesteund door een 
zwakke, op machtsbehoud gespitste koning Priam en een leeghoofdige techneut, Le 
Géomètre, looft schoonheid, doodsverachting en heldenmoed. Hélène is wel een 
oorlog waard.19  

De zieneres Cassandre ziet een en ander hoofdschuddend aan: de stad is ten prooi 
aan zelfbevestigende grootspraak, affirmations. Hélène zelf onthoudt zich van 
commentaar: mannen zijn goed om je mee af te sponzen als met een stuk zeep. Het 
welslagen van Hectors poging tot behoud van de vrede kan zij nergens in de 
toekomst ontwaren. Ook de goden willen in deze kwestie geen uitspraak doen. Iris 
daalt uit de hemel neer als afgezant van de goden en profeteert enkel tegenstrijdige 
adviezen. Volgens Aphrodite is de liefde de wet van de wereld en mogen, op straffe 
van oorlog, Pâris en Hélène niet van elkaar gescheiden worden. Volgens Pallas is de 
rede de wet van de wereld en moeten Pâris en Hélène gescheiden worden op straffe 
van oorlog. Volgens Zeus is het een zaak van wijs oordeel wanneer de liefde regeren 
moet: ‘La sagesse […] c’est de faire l’amour et tantôt de ne pas le faire.’ Hiermee 
verwijst hij de kwestie terug naar het menselijk oordeel.  

Geroepen tot advisering over de zaak van oorlog en vrede, verschaft de neutrale 
vreemdeling en expert internationaal recht Busiris een formalistische interpretatie 
van het gedrag van de Grieken. Conclusie: oorlog. Op protest van Hector geeft 
Busiris een tweede advies en stelt hij de situatie in een ander licht. Het in zijn eerste 

                                                             
18 Een anachronisme zoals er vele zijn in Giraudoux’ tekst. Deze verwijst naar de poort van 

de tempel van de god Janus in Rome. Is de poort gesloten, dan is het vrede. Janus bifrons 
is de god met twee gezichten, de bewaker van het universum, degene die opent en sluit, 
van het verleden weet en van de toekomst; hij ontwikkelde zich zo tot de godheid van het 
begin—hetgeen we terugvinden in januari. Hierover: A. Douaire, ‘“Sire le mot” et L’effet 
tragique chez Giraudoux’, Les belles lettres, 54 (2002), 51–58. 

19 Schoolwijsheid: Paris vaut bien une messe, zei Henri IV toen hij, protestant, zich bekeerde 
tot het katholicisme met het oog op het verkrijgen van de kroon van Frankrijk. De 
uitspraak getuigt van het (ervaren) pragmatisme van de vorst. Hier getuigt Le Géomètre 
van de verabsoluteringen die pragmatisme perverteren in opportunisme. 
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advies als aanvalsdreiging geïnterpreteerde vlaggedrag van de Grieken ziet hij nu als 
een groet van een bevriende maritieme natie aan een landbouwnatie. Conclusie: 
vrede. Het tweede advies helpt echter niet. Niemand luistert nog naar het oordeel 
van Busiris.  

Hector en Ulysse, de Griekse afgezant, doen nog een laatste poging om eruit te 
komen in een dialoog van diplomatieke broederschap. Ulysse brengt daarin met zijn 
deterministische schildering van de geschiedenis Hector een fatale slag toe. De 
Grieken menen ‘qu’ils sont à l’étroit sur du roc.’ Bovenal heeft het lot twee volkeren 
die zich tot grote hoogte hebben ontwikkeld voorbestemd tot een ‘festival van 
bruutheid en razernij.’ Het gaat niet om vijandschap. ‘Les nations, commes les 
hommes, meurent d’imperceptibles impolitesses.’ Oorlog zal onvermijdelijk zijn. 
Hoewel Ulysse in weerwil van zijn woorden een halfslachtige poging doet tot vrede, 
breekt de oorlog uiteindelijk toch uit door verwikkelingen waarin Hector bij 
vergissing zelf een aandeel aan heeft. 

3. Een politieke tragedie als spiegel van het heden 
Wat zegt het toneelstuk ons heden? Iedere tijd heeft natuurlijk zijn eigen obsessies. 
Wellicht dat het stuk in de jaren ‘70 aansprak door zijn geest van pacifisme.20 
Vandaag zou het stuk geïnterpreteerd kunnen worden als een schildering van een 
situatie die een discours van de ‘Terugkeer van de spoken’ van het fascisme zou 
rechtvaardigen.21 In Demokos zouden we een extreme versie kunnen herkennen van 
hedendaags populisme in politiek en samenleving. Demokos’ discours werpt een 
koud licht op elementen van het populisme: de ééndimensionaliteit, de nationaal-
historische beelden,22 de nadruk op het fysieke, de centrale plaats van emoties en de 
behoefte aan magie en binding. Het toneelstuk wijst er echter op dat Demokos niet 
op zichzelf staat. In zijn gevolg kunnen wij politici herkennen die, onder het vergeten 
van hun opdracht, de macht willen houden en daartoe aanhaken bij het laatste 
succesnummer, ideeën dan wel liedjes. Verder is er het personage van de Géomètre. 
Deze technocraat heeft opeens het licht gezien. Hij meent dat Hélène het leven een 
nieuwe spirituele inhoud verschaft: ‘Il n’y a plus de mètres, de grammes, de lieues. Il 
n’y a plus que le pas d’Hélène, la coudée d’Hélène,(…) et l’air de son passage est la 

                                                             
20 Vgl. een opmerking van Hécube: Les soldats qui défilent sous les arcs de triomphe sont ceux qui 

ont déserté la mort, id. p. 270 
21 Vgl. Tijdschrift ‘Nexus’, 2010, nr 56. 
22 Zoals Mussolini deed door in te spelen op sentimenten en de “unité mentale des foules” 

waarbij hun denkende bewustzijn verdwijnt ten gunste van het handelen op basis van 
instincten, door middel van het present maken van ideeën via beelden, het frame van de 
mythe over het historisch Italië, daarbij o.m. geïnspireerd door G. Le Bon, La psychologie 
des foules (1895, 23e druk, Parijs 1918). R. de Jong, ‘Tussen werkelijkheid en verbeelding, 
Mussolini’s massapsychologische benadering van de retorica’, Groniek,  2006, nr 172, p. 
344 ev 
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mesure des vents.’23 Naar het heden vertaald kan deze figuur model staan voor een 
overenthousiaste houding ten opzichte van technologie en management. 
Geïmponeerd door de technologie of de modellen van manager of econoom laten 
wij ons betoveren door de nieuwste managerial tool of het laatste financiële product 
en zien de hele wereld in het licht van dit nieuwe wonder. Daarbij gaan we voorbij 
aan de weerbarstige realiteit, aan verschuivende waarheden en ambivalenties. De 
onverschillige goden staan voor een seculiere moderniteit die met zichzelf geen raad 
weet en de sagesse van ideeën en oordeelsvorming uit het oog verloren is. Het 
diplomatiek overleg tussen Hector en Ulysse zou voor hedendaagse lezers model 
kunnen staan voor de dialoog op hoog niveau, tussen instituties, tussen filosofen, 
noodzakelijk doordat politiek noch het recht tot besluiten kunnen komen, maar 
uiteindelijk onmachtig. Ulysse vervult de rol van de intellectueel die het einde of het 
begin van wat dan ook aankondigt – het einde van de geschiedenis, het begin van de 
nieuwe orde – in een betoverend grootse visie die in wezen een peilloos cynisme 
verbergt. In de veteranen zouden we het electoraat van vandaag kunnen herkennen 
onder invloed van medialogica en consumentisme. En dan is er Busiris. De jurist zou 
symbool kunnen staan voor de positie van wet en rechtspraak. Het recht, in de vorm 
van regels en rechtspraak, moet optreden als de politiek er niet meer uit komt. Zo 
gelezen schildert Troie een somber portret van een stad in verwarring en met het 
recht in de marge.  

4. Historische context en anachronisme  
Toch is dit niet de finale betekenis van het toneelstuk voor vandaag. We moeten niet 
blijven stilstaan bij herkenbaarheden. De verschillen tussen de historische 
verwijzingen van Troie en de hedendaagse omstandigheden maken waakzaam voor 
eenvoudige parallellen. We moeten op zoek naar de diepere betekenis. 

Troie draagt immers de sporen van de tijd waarin het tot stand kwam. Voor de 
toeschouwer van 1935 met de ondergang van de Weimar-democratie vers in het 
geheugen, moet de tragische afloop van het stuk onheilspellend zijn geweest. Als 
germanist, diplomaat en betrokken schrijver was Giraudoux getuige van de 
verdragen en conferenties waarin de voormalige tegenstanders van WO I de vrede 
trachtten veilig te stellen: Rapallo (’22),  Genève (’24), Locarno (’25). We vinden 
deze momenten terug in de scène met de onderhandelingen tussen Hector en Ulysse. 
Het personage van Busiris bevat verder een verwijzing naar volkerenrechtspecialist 
M. Nicolas Politis. Van hem werd in Stresa een arbitrage verwacht over de 

                                                             
23 De Jong, 'Tussen werkelijkheid en verbeelding'., p. 265 en een verwijzing naar Pascal, 

Pensées, Le Guern, M. (ed.) (Paris: Gallimard, 2004). p. 328, fragm. 466/ p. 30, fragm 1 
over de ‘esprit de géométrie’: « mais ce qui fait que des géomètres ne sont pas fins, c’est 
qu’ils ne voient pas ce qui est devant eux, et qu’étant accoutumées aux principes nets et 
grossiers de géométrie, et à ne raisonner qu’après avoir bien vu et manié leurs principes, 
ils se perdent dans les choses de finesse, où les principes ne se laissent pas ainsi manier. » 
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herbewapening van Duitsland en de Italiaanse inval in Abessinië (Ethiopië). Het 
protest van Andromaque en Hector tegen de oorlogspartij weerspiegelt de 
veranderde opvattingen over WO I zoals die destijds in Frankrijk, o.a. door Pétain (in 
WO II de president van de Vichy-regering), gehuldigd werden. In het stuk houdt 
Hector een lofrede op de gevallen soldaten. Zijn Discours aux morts haalt Pétain’s 
rede Debout les morts bijna letterlijk aan.24 Demokos’ beroep op moed en 
nationalistische glorie is niet alleen representatief voor het fascistische discours uit 
de jaren ’30, maar weerspiegelt ook het breed gedeelde oorlogsenthousiasme van 
voor 1914.25 Het heeft zelfs nog oudere wortels. Uiteindelijk is het verhaal van 
Demokos een platte versie van de moraal van moed en plicht zoals verwoord door 
een classicistische dichter als Corneille.26 Tot slot kan men stellen dat Giraudoux’ 
schets van een falende democratie het pessimisme weerspiegelt over het 
democratisch model uit het interbellum. De partijdemocratie van toen kan niet 
zonder meer vergeleken worden met de democratie van tegenwoordig met haar 
uitgebreide bureaucratie en vertakte verantwoordingsmechanismen.27 

Een lezing van Troie als spiegel van het heden wordt verder gekleurd door de kennis 
van vandaag. De huidige lezer/kijker kent immers de afloop van de situatie waarover 
het toneelstuk gaat. De dertiger jaren en WO II vormen de achtergrond waartegen de 
discussie over hedendaagse fenomenen als het populisme plaatsvindt.28 Een 
letterlijke lezing zou ook niet terecht zijn in het licht van de huidige tijd. Anders dan 

                                                             
24 A. Prost, ‘Représentations de La guerre dans la culture Française de L’entre-deux-

guerres’, Vingtième siècle, Revue d’histoire, 1994, 23–31. p. 27: In zijn rede Debout les morts 
stelde Pétain: «Nous qui l'avons connu, nous savons qu'il était très simplement un 
homme, avec ses vertus et ses faiblesses, un homme de notre peuple, dont les pensées et 
les affections étaient restées attachées ... au cercle de famille, à l'atelier, au bureau, au 
village, à la ferme où il avait grandi». 

25 E. Kieft, Oorlogsenthousiasme (Amsterdam: De Bezige Bij, 2015). 
26 Prost, a.w. p. 24. In Polyeucte klinkt het: “Mourir pour le pays est un si digne sort / Qu'on 

brigueroit en foule une si belle mort.” 
27 Vgl. P. Rosanvallon, Democratic Legitimacy, Impartiality, Reflexivity, Proximity (Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 2011),p. 13 ev. 
28 De discussie over mogelijke antisemitisme van Giraudoux voegt een nader argument toe 

om het toneelstuk op structureel niveau en kritisch te lezen in plaats van als een 
bevestiging van opinies over het heden. De discussie is te complex om hier kort samen te 
vatten, maar wordt met name gevoerd door Jacques Body, de biograaf van Giraudoux en 
Xavier de Jarcy die in Le Corbusier, Un fascisme français, Albin Michel 2015 Giraudoux 
aanmerkt als Hitleraanhanger. Hij meent dat passages uit Giraudoux’ mémoires Pleins 
pouvoirs uit 1939 onmiskenbaar antisemitisch zijn. Body stelt dat deze interpretatie de 
passage uit het verband van de tekst haalt. Giraudoux zou juist positief zijn geweest over 
het pluralisme van de Franse republikeinse gedachte. Na het noemen van Hitlers 
rassenleer maakt Giraudoux een onderscheid. Er zijn natuurlijke rassen en rassen die zijn 
ontstaan door een fusie van diverse invloeden. Zie daarvoor Jacques Body in La république 
des livres 22-2-2015. 
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de Trojanen bevinden we ons heden niet in een tijd van dreigende oorlog en leven wij 
niet binnen de muren van een microstate met gepersonaliseerde verhoudingen,29 
maar in een geglobaliseerde wereld met grote sociale en economische problemen. 
Het toneelstuk besteedt daaraan geen aandacht. Tot slot zullen hedendaagse juristen 
zich niet op alle fronten herkennen in de figuur van Busiris.  

Een lezing die zich richt op de herkenbaarheid van de handeling in het licht van het 
heden gaat ook voorbij aan de literaire kenmerken van dit toneelstuk. Een literaire 
tekst kaart langs de weg van zijn exemplarische hoedanigheid een fundamenteel 
probleem aan.30 Een tragedie geeft woorden aan emoties door de verbeelding van 
een exemplarische situatie.31 Die exemplariteit komt naar voren uit het feit dat de 
tekst in concrete termen een representatief beeld geeft van een problematiek en ons 
op ideeën brengt hoe deze te veranderen. Dat betekent dat we Troie ook kunnen 
lezen als een aanmoediging om op zoek te gaan naar nieuwe vormen voor het 
politieke en maatschappelijke debat en een nieuwe rolverdelingen tussen politiek en 
recht. We kunnen besluiten om iets te leren van de inventiviteit van techniek en 
management en afstand nemen van het fatalisme in de dialoog tussen Hector en 
Ulysse.  

Kortom: het toneelstuk over de mythische stad Troie lijkt een herkenbaar portret te 
schilderen van populisme en opportunistische politiek. Op feitelijke en literaire 
gronden zijn er echter vraagtekens te plaatsen bij zo’n parallel. Aandacht voor de 
literaire eigenschappen van het stuk kan mogelijk een kritisch licht werpen op 
aspecten van de hedendaagse juridische en politieke actualiteit. Troie moet niet 
worden gelezen als illustratie, maar als denkvoorbeeld en kritisch kader. Ik zal hierna 
dan ook aandacht geven aan het literaire karakter van het toneelstuk en op basis 
daarvan een lijn naar het heden trekken.  

                                                             
29   W. Veenendaal, ‘Politics and Democracy in Microstates, a Comparative Analysis of the Effects 

of Size on Contestation and Inclusiveness’ (diss. Universiteit Leiden, 2013). 
30 Over exemplariteit N. Goodman, Ways of Worldmaking (Hassocks, Sussex: The Harvester 

Press, 1978), p. 133 e.v.. 
31 Aristoteles, Poetica, 1449b (o.a. Aristoteles, Over poëzie, vert. B. Schoenmakers (Leende: 

Damon, 2000). M. Escola, Le Tragique (Paris: Flammarion, 2002), M.-A. Bernier e.a., 
‘Tragédie’, in Le Dictionnaire du littéraire,  P. Aron, D. Saint-Jacques & A. Viala (red.) 
(Paris: P.U.F., 2002), D. Ribard & A. Viala, Le tragique (Paris: Gallimard, 2002). Catharsis 
is een begrip uit de poetica van Aristoteles. Hij verstond er zuivering onder. Met in 
gedachten Ricoeurs visie op de metafoor als een ‘transfiguration du réel’, de 
betekenisgevende potentie ervan, kunnen we zeggen dat een tragedie woorden geeft aan 
angsten en dromen over dat wat de macht van de mens overtreft: het lot, de geschiedenis, 
de macht, de eigen passies. 

45



DE BURGER ALS ONGELOVIGE THOMAS 

5. Een tragedie over politiek, retoriek en de positie van het recht 
Troie is een 20e-eeuwse politieke tragedie.32 Een tragedie is een dramatisch genre dat 
bij het publiek een emotionele zuivering (catharsis) teweegbrengt en luistert naar 
strakke regels. Aristoteles formuleerde deze regels in zijn Poëtica, maar het genre 
kende uiteraard een ontwikkeling gedurende de millennia na deze eerste 
theoretische beschrijving.  

Centraal staat de handeling (plot), verricht door verheven personages. In navolging 
van Aristoteles hechtte de zeventiende-eeuwse literatuurtheorie grote waarde aan de 
eenheid van tijd, plaats en handeling.33 De personages raken verzeild in een conflict 
met universele dimensies. Dat conflict bestaat vaak uit een botsing van waarden over 
universele zaken die de basis van de gemeenschap raken. Deze botsing van waarden 
gaat gepaard met een vergissing die wortelt in de menselijke hoogmoed (hybris), 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat het lot beheerst kan worden en het conflict 
opgelost. De vergissing leidt tot een fout en tot schuld (hamartia). De vergissing 
betreft vaak de betekenis van woorden.34 Ondertussen is de kijker zich bewust van 
dat wat het personage niet ziet (de zogenaamde tragische ironie) en ondervindt hij 
daardoor angst en medelijden. De fnuikende gebeurtenissen verschaffen de kijker de 
mogelijkheid om zijn angst en medelijden op het spel te projecteren. Hij komt tot 
herkenning van en inzicht in de onvolmaaktheid en potentiële volmaaktheid van de 
orde.35 Aldus geeft de tragedie de kijker de mogelijkheid tot een catharsis, een 
‘zuivering’, een proces van verwerking en leren.  

Voor ons onderwerp is voorts van belang de visie van Vernant, die stelt dat de 
Griekse tragedie de overgang van het mythische denken naar een politiek en 
juridisch bewustzijn markeert. De botsing van waarden vond aanvankelijk plaats in 
een wereld van religieuze voorstellingen, helden en heilige machten. Tijdens de 
bloeitijd van het genre in de 5e eeuw v. Chr. Speelde de botsing van waarden zich af 
in een wereld van feiten, gelegitimeerde autoriteit en verantwoordelijkheid. De 

                                                             
32 Men dient te onderscheiden tussen een tragische gebeurtenis, het tragische en de tragedie 

als literaire categorie. Een tragische gebeurtenis is een uitzonderlijk verdrietige 
gebeurtenis. Er is een verlies geleden. Een individuele mens heeft het afgelegd tegen 
grotere krachten. Het tragische is een filosofische categorie. Men tracht te bepalen wat 
het ‘wezen’ is van het tragische en hoe zich dat verhoudt tot andere essentiële aspecten 
van het denken over de mens. Daartoe baseert men zich vaak op het literaire genre van de 
tragedie en dan met name de klassieke Griekse tragedies. Zo baseerde Hegel zijn denken 
over het tragische op Sophocles’ tragedie Antigone. Hierover o.a. Escola, Le tragique. 

33 Vgl. N. Boileau, Art Poétique, 1674, ‘Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait soit 
accompli/ Tienne jusqu’ã la fin le théâtre rempli. 

34 Oedipus (uit Sophocles’ Oedipus rex) zal de moordenaar van zijn vader Laïos straffen, zo 
belooft hij, niet beseffende dat ‘moordenaar’ niet verwijst naar een ander, maar naar 
hemzelf.  

35 Vgl. Aristoteles Poetica, 1452a. 
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tragedies markeren de geboorte van het denken over mens en samenleving en het 
bewustzijn van verantwoordelijkheid.36 

De tragiek van taal, denken en retoriek 
Troie staat in lijn met deze Oud-Griekse traditie, maar is door de reflectie over taal 
ook een moderne tragedie. Het stuk plaatst het individu (Hector) tegenover de 
overmacht van de gebeurtenissen waaraan hij zelf door de onderschatting van de 
feiten deel heeft. Troie schetst een democratie in een overgangstijd, in gevecht met de 
hang naar een mythisch verleden. De stad moet kiezen tussen een verleden van 
oorlog en een toekomst van vrede, tussen mythe en realiteit. De fout van Hector is 
niet zozeer dat hij op het laatst een faux pas maakt. Hector, de democraat, vergist zich 
in de kracht van de politieke realiteit en  in de kracht van taal en emoties. 

Troie is vooral een politieke tragedie over retoriek, taal en denkkaders. Het stelt naar 
inhoud en vorm de vraag naar de legitimiteit van geloofwaardigheid en overtuigings-
kunst. De personages hanteren de taal strategisch en trachten de strategie van andere 
personages te ondermijnen. Giraudoux zelf stelt het thema van taal en retoriek op de 
voorgrond door de figuur van Demokos en bijvoorbeeld zijn frequent gebruik van 
anachronismen (bijv. de zeep van Hélène) en levert daarmee een commentaar op het 
stuk zelf. Tenslotte wijzen de ironie van de titel en de symboliek van de ‘poorten van 
de oorlog’ op deze problematiek van de legitimiteit van taal en overtuigingskunst. 
Hector moet met de kracht van het woord de ongetwijfeld zware poorten ter wille 
van de vrede sluiten. Dat lukt echter niet, want in Troie bestaat de hybris, de roekeloze 
overmoed uit woorden, zelfbevestigende grootspraak, affirmations. Zie de 
opmerking van Cassandre37 : ‘[Troie est pleine de] ces phrases qui affirment que le 
monde et la direction du monde appartiennent aux hommes en général, et aux 
Troyens ou Troyennes en particulier…’38.  

De problematiek van taal en retoriek komt tot uiting in de diepgaande verschillen 
tussen de denkkaders van de personages en in hun omgang met taal en debat. Die 
denkkaders behelzen uiteenlopende dimensies van tijd en ruimte, verschillende 
visies op de vrijheid van handelen en op de medemens. Hector tracht met een beroep 
op de rede en medemenselijkheid de stad te behoeden voor oorlog. Hij heeft een blik 
over de muren geworpen en gezien dat zich daar niet alleen slagvelden, maar ook 
akkers bevinden. Hij heeft zich verdiept in de hoedanigheid van de tegenstander en 
in hem een medemens gezien. Daartoe heeft hij afstand genomen van het zich 

                                                             
36 J.-P. Vernant, ‘The Historical Moment of Tragedy in Greece: Some of the Social and 

Psychological Conditions’, in Myth and Tragedy in ancient Greece, Jean-Pierre Vernant & 
Pierre Vidal-Naquet (New York, Zone books 1988), pp. 23–29. 

37 Douaire, 'Sire le mot', p. 35. 
38 Giraudoux, Troie,  Act. I, Sc. 1, p. 250.  
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opdringende heden en de nabije geschiedenis. Verder geloven Hector en 
Andromaque in het ethisch gewicht van woorden.39  

Het discours van Demokos en de zijnen staat in een ander register. Het is emotioneel 
en bevat symbolische verwijzingen naar fysieke strijd, het vaderland en een 
roemrucht verleden. Voor deze dichter is taal een instrument waarmee men feiten 
kan verdoezelen of uitvergroten, twijfels of eigen onvermogen kan maskeren en 
waarden op zijn kop kan zetten. Dit vertoog is aantrekkelijk voor de veteranen die 
vanuit een tribale logica de stad zien als een manipuleerbaar object en een 
verlengstuk van de groep. Voor hen wordt de stad bijeengehouden door fysieke 
handelingen en echte muren, niet door een intern verband.40 Ulysse hanteert 
uiteindelijk eenzelfde discours. Hij verkondigt weliswaar dat de historie van een natie 
onderdeel is van een wereldorde waartegen menselijk verzet zinloos is, een 
mythische blik waarin goden hebben plaatsgemaakt voor kennis. Maar dit filosofisch 
vertoog van we have no choice is uiteindelijk onderdeel van een manipulatieve 
politieke strategie gericht op onderwerping van Hector en zijn idealen aan de wil van 
Ulysse. 

De positie van ‘het recht’ 
Het politieke debat is niet bij machte om de gebeurtenissen te duiden of om de 
verschillen van inzicht en botsing van waarden te overbruggen. Integendeel: het 
debat biedt ruimte aan misbruik van de taal waarmee die duiding had moeten 
geschieden. Het politieke onvermogen mist zijn uitwerking niet op de positie van 
‘het recht’. Het recht bij monde van Busiris staat in Troie in de marge van de 
gebeurtenissen. Als Busiris ten tonele verschijnt, heeft de ‘politiek’ de beslissing tot 
oorlog in wezen al genomen.41 Daarnaast stelt Busiris als jurist zichzelf in de marge 
doordat hij in zijn eerste advies een formalistische betoog hanteert, waarin hij zich 
verschuilt achter de autoriteit van een tekst, met woorden goochelt en zichzelf op de 
voorgrond stelt.42 Het derde moment van ondergang van ‘het recht’ is als Hector, 

                                                             
39 Douaire, 'Sire le mot', p. 55. 
40 Hoewel karikaturen, spreken zij hier echter wel de taal van eer en heldendom uit het 

originele epos, maar dan ontdaan van het innerlijk conflict dat daaruit wel spreekt. (Vgl. 
White, When Words Lose Their Meaning, p. 27.) Dat neemt niet weg dat Demokos en 
Ulysse uiterst gespleten figuren zijn. Interessant is dan deze passage uit Sartre’s 
bespreking van Giraudoux in Jean-Paul Sartre, Situations I (Paris: Gallimard, 1947), p. 77: 
‘Tout ce qu’on peut savoir de M. Giraudoux invite à croire qu’il est ‘normal’, au sens le 
plus vulgaire comme au sens le plus élevé de ce terme. (…) Pourtant, dès que l’on ouvre 
un de ses romans, on a l’impression d’accéder à l’univers d’un de ces rêveurs éveillés que la 
médecine nomme ‘schizophrènes’ et dont le propre est, comme on sait, de ne pouvoir 
s’adapter au réel.’ 

41 Giraudoux, Acte II, Sc.5 . 
42 Goodrich, Legal Discourse, p. 192 e.v. spreekt over appropriation. “They [the rhetorical 

categories of e.g. rights, duties] enable the appropriation of concrete meanings, in the 
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onder bedreiging van gijzeling, de jurist sommeert om maar met een nieuwe 
interpretatie te komen. Hier is geen sprake meer van een Rule of law, een regering die 
zich voegt naar de wet. De situatie is zodanig dat de Raison d’état het recht 
commandeert. Het vierde moment van ondergang van het recht is het gebrek aan 
respons op het tweede, vredelievende advies van Busiris. De stand van het debat is al 
zodanig dat de woorden van vrede geen effect meer kunnen sorteren.  

Het toneelstuk biedt via Busiris zicht op de zwakke positie van de juridische 
instituties. Het maakt duidelijk dat de positie van het recht, als moment van oordeels-
vorming dat richting wijst uit een chaotische en conflictueuze situatie, afhangt van de 
kwaliteit van het politieke en maatschappelijke debat, van reflectie op het handelen, 
van de karakters, van professionele attitude en van de wijze van hantering van de 
rechtstaal.  

Troie is tot slot een nadrukkelijk 20e-eeuwse tragedie. Tekenend is de functie van het 
koor. Waar in de klassieke stukken het koor de handeling presenteert en 
becommentarieert, bestaat de rol van de oude mannen in Troie uit een schouder-
ophalend ‘ja en amen.’  

De ironische titel, de onverschillige goden, Hectors au fond absurde strijd—al deze 
elementen verbeelden desillusies over de, door onder meer WO I, verbroken 
verwachtingen van de 18e en 19e eeuw.43 Er heerst bij alle discussie in dit toneelstuk 
een fundamentele stilte, een moderne verlegenheid met dat wat de gemeenschap 
moet behoeden en tot vrede moet leiden. Troie is met dit alles, en ondanks de nodige 
groteske details en anachronistische grapjes, een bitter stuk: terwijl de Ilias nog 
uitloopt op een scène van verzoening tussen Achilles en Priamus,44 breekt in Troie de 
oorlog onverbiddelijk uit. Deze tragedie biedt daarmee nog minder hoop dan haar 
klassieke voorganger. Het noodlot zweeft niet ergens, het is al bekend.45 Door deze 
desillusie en onverschilligheid lijkt Troie een voorbeeld van de moderne absolute 
tragedie, ‘[which] makes implicit or explicit the intuition that there can be, neither 
through a messianic nor a Christological coming, any reparation.’46 Troie gaat niet 
primair over de existentiële vraag van schuld en zonde, maar over de tragiek van de 

                                                                                                                                               
form of the instutionalisation of generalized control by means of attitudes and norms that 
never expose themselves to the threat of a detailed examination of the concrete motives 
and circumstances of their application.” 

43 Zie nader Hoofdstuk 5 over Hugo. 
44 Homerus, Ilias,  (Amsterdam: Athenaeum--Polak & Van Gennep, 2006), vert. M.A. 

Schwartz p. 54. 
45 Zie over dit besef, deze reflexiviteit ook Hoofdstuk 9. 
46 G. Steiner, ‘Absolute Tragedy’, in No passion spent, Essays 1978-1996 (London: Faber & 

Faber, 1996). 
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welwillende inschatting (door Hector) van ‘de destructieve uitwerking van woorden 
in een politieke context.’47  

Troie spreekt met dit alles de kijker aan op zijn vrees voor de ondergang van een 
politieke gemeenschap en op dat wat deze bij elkaar moet houden: het woord, het 
recht en het debat. Als tragedie richt Troie de aandacht niet alleen op de problemen 
van Weimar, de IIIe Republiek of vandaag, maar op permanente problemen van 
democratie en rechtsstaat. Zij kunnen zich telkens in een andere gedaante 
manifesteren. 

Het stuk stelt met dit alles een aantal kritische vragen aan ‘de stad van vandaag’, de 
hedendaagse democratie. In hoeverre bevindt de huidige democratische rechtsstaat 
zich, net als Troie, in een overgangstijd? In hoeverre is het politieke en maat-
schappelijke debat in staat om verschillen in denkkaders die een rol spelen bij de 
hedendaagse vertrouwensproblematiek te overbruggen? Welke rol spelen daarbij 
onze opvattingen over techniek, media en cultuur? Dragen zij bij aan omgang met 
nieuwe omstandigheden of versterken zij juist de kloven tussen denkkaders? Hoe en 
waarop spreken de deelnemers aan het maatschappelijk debat elkaar en het publiek 
aan? Welke rol spelen bij dit alles juridische instituties? Hoe onafhankelijk zijn 
wetgever en rechtspraak daarin? Ik zal niet op al deze vragen ingaan, maar 
concentreer me op de kwestie van het vertrouwen in politiek en bestuur en op de 
positie van de juridische instituties.  

6. Verschillen in denkkaders in politiek en maatschappij 
In Troie discussiëren de voor- en tegenstanders van oorlog met elkaar. In de kloof 
tussen de bellicistes en de pacifistes vallen hedendaagse communicatieve kloven te 
herkennen.48 De verschillen van visies betreffen dan niet de zaak van oorlog en 
vrede, maar zij raken wel de wijze waarop aan de rechtsstaat en de democratie 
gestalte kan worden gegeven. De toneeltekst maakt vooral attent op de kloven tussen 
perceptie en werkelijkheid en op de zoektocht naar duidingskaders. Deze kloven zijn 
vaak slechts impliciet voorwerp van het maatschappelijk debat.  

Voor wat betreft de hedendaagse communicatieve kloven is er aandacht voor de 
welbekende verticale kloof tussen de wereld van de politiek en de burger. Het gaat hier 
om het dalend institutioneel vertrouwen, al is er geen sprake van een algemene 

                                                             
47 G. Steiner, La mort de la tragédie, Folio essai (Gallimard), p. 63. 
48 M.A.P. Bovens, ‘De diplomademocratie, over de spanning tussen meritocratie en 

democratie’, Beleid en Maatschappij, 33 (2006), 205–18. Daarnaast is er de kloof tussen 
horizontaal georganiseerde publieke ruimte met samenwerkingsverbanden en netwerken 
en anderzijds de nog altijd verticaal georganiseerde instituties van politiek en bestuur die 
nog uitgaan van de verticale verantwoordingsfictie, ROB, Vertrouwen Op Democratie, 
2010, p. 8. 
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legitimiteitscrisis, maar van specifieke legitimiteitsproblemen.49 Het wantrouwen 
richt zich soms ook op instituties die niet direct aan de overheid gerelateerd zijn, 
zoals de wetenschap.50 Het gebrek aan vertrouwen neemt vooral de vorm aan van 
scepsis en minder van een directe afwijzing van het project van democratie en 
rechtsstaat.51 Dit gebrek aan vertrouwen varieert per institutie: het vertrouwen in de 
rechtspraak is groter dan dat in de politiek.52 De zorg om veiligheid en criminaliteit is 
van groot belang, maar het subjectieve gevoel van onveiligheid (reden voor gebrek 
aan vertrouwen) correspondeert vaak niet met de objectief waarneembare situatie. 
De oorzaken lijken structureel van aard, maar ook incidenten spelen een rol, mede 
onder invloed van de stijl van de berichtgeving in de media. 53  

Het gebrek aan vertrouwen is niet gelijkmatig verdeeld. Naast de verticale kloof 
bestaat er een horizontale kloof tussen lagen van de samenleving. Deze horizontale grens 
loopt vaak langs opleidingsniveau, levensstijl, woonomgeving (stad–buitenwijk), 
economische en sociale situatie, bestuurlijke ‘involvement’’ en culturele achter-
grond.54 Aan weerszijden bevinden zich uiteenlopende visies op politiek, Europa, de 
democratie, het recht en de toekomst.55 De sociale, economische en culturele kloven 
bemoeilijken het politieke besluitvormingsproces. Ze leiden soms tot een democra-
tische verlegenheid en dragen niet bij aan toename van het vertrouwen in politiek, 
bestuur en democratie.56 In de verschillende frames in Troie vallen de uiteenlopende 
                                                             
49 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ‘Bewegende Beelden van 

Democratie', Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur 2015, Vgl. verder Peter 
Achterberg & Peter Mascini, ‘Kenmerken Nederlanders die de rechtspraak wantrouwen 
zich door institutioneel wantrouwen in het algemeen?’, NJB, 2013, 671–78. 

50 Bijv. iz. wetenschap Houtman, Aupers & Achterberg, ‘Alledaags postmodernisme, de 
gezagscrisis van de hedendaagse wetenschap’, Beleidswetenschap Online, 1 (2012). S. 
Wassenaar, ‘Wetenschap heeft geen pasklaar antwoord’, Brabants Dagblad, 25 March 
2014 (n.a.v. de inentingscampagne tegen baarmoederhalskanker). P. Luttikhuis, ‘De 
twijfelzaaiers schieten elk rapport aan flarden’, NRC Handelsblad, 31 October 2014. 

51 Bijv.  RMO, Vormen van Democratie, Een advies over democratische gezindheid (Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2007). Zie ook: F. Hendriks, ‘Contextualizing the Dutch Drop in 
Political Trust: Connecting Underlying Factors’, International Review of Administrative 
Sciences, 75 (2009), 473.  

52 Broeders & Prins e.a., Speelruimte voor transparantere rechtspraak, p. 31 en Bewegende 
beelden, legitimiteitsmonitor 2015. 

53 ROB, Vertrouwen op democratie, p. 14.SCP, Continu onderzoek Burgerperspectieven 2013/3, 
2013. 

54 P. Achterberg & P. Mascini, ‘Kenmerken Nederlanders die de rechtspraak wantrouwen 
zich door institutioneel wantrouwen in het algemeen?’, Nederlands Juristenblad NJB, 2013, 
671–78. 

55 G. van den Brink, ‘Om de ziel van Europa (ROB-Lezing)’, 2012. 
56 Vgl. G. van den Brink, ‘Macht, moraal en mobiliteit, over de vraag waarom 

geloofwaardigheid belangrijker werd’, in Naar een geloofwaardiger bestuur, G. van den 
Brink & S. Soeparman (red.) (Amsterdam: Boom Juridische uitgevers, 2015), par. 1.5. 
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percepties,57 mentaliteiten en politieke attitudes te herkennen die ook tegenwoordig 
nog een rol spelen.  

Het toneelstuk maakt echter bovenal bewust van de worsteling van de personages 
met de tekortkomingen van de taal en het debat om de kloof te overbruggen tussen 
perceptie en werkelijkheid. In Troie bereiken de verschillende werelden elkaar niet. 
Ook in de hedendaagse stad is er, naast de kloof tussen politiek en burger sprake van 
een kloof tussen percepties en werkelijkheid. Aan de ene kant staan een politiek en een 
bestuur die overwoekerd worden door verschillende belangen en ingewikkelde 
bestuursrelaties, die zich soms buiten de vertrouwde kaders afspelen (Brussel). Veel 
hedendaagse problemen (bijvoorbeeld rondom klimaat, voedselvoorziening en 
energiebeheer, economie en nationaal en supranationaal bestuur) zijn niet eenvoudig 
beheersbaar. Zelfs zijn ze niet goed benoembaar en zeker niet op eenvoudige of 
begrijpelijke wijze. De problematiek is te complex, de materie is te technisch;58 er 
zijn verborgen strategische overwegingen samenhangend met de vele belangen die 
spelen bij een bepaalde problematiek. Volledige openheid van zaken is niet mogelijk. 
In de ogen van een individuele burger lijkt die bestuurlijke wereld nabij door de 
berichtgeving en beelden van de media.59 De medialogica werkt door in het politieke 
spel dat, in de ban van polls en permanente campagne, eveneens verleid wordt tot 
vereenvoudiging.  

De indruk van nabijheid, begrijpelijkheid en vrijheid van handelen blijkt bedrieglijk. 
Want ondanks deze beelden, blijkt de politieke en bestuurlijke wereld voor burgers 
toch ver, vreemd en niet beïnvloedbaar. Ze leidt tot Kafkaïaanse impasses.60 De 
indruk wordt nog eens versterkt door de complexiteit van de bureaucratie en de 
soms onverwachte wendingen in het democratisch en bestuurlijk proces. Daarbij 
spelen de eigenschappen van de hedendaagse representatieve democratie een rol. 
Het grote aantal partijen en de noodzaak tot het sluiten van compromissen staan in 
de weg bij het inlossen van verkiezingsbeloftes. De democratie komt niet tegemoet 
aan de hoop op verandering. De frustraties en teleurgestelde verwachtingen kunnen 
leiden tot twijfels over de betrouwbaarheid van juridische en politieke instituties.61  

                                                             
57 Bijv. de zogenaamde veiligheidskloof over de kloof tussen vermeende onveiligheid versus 

reële ervaringen en reële situatie daarvan, vgl. Raad voor het openbaar bestuur (ROB), 
Veiligheid en vertrouwen, kernen van een democratische rechtsstaat (Den Haag, 2011). 

58 vgl. de discussie over transparantie van de rechtspraak. 
59 M.n. op het punt van herkenbare framing, personalisering (Hélène), gericht op gewone 

man en met nieuwswaarde, i.e. opvallend, ‘sexy’. Zie: RMO, Medialogica, over het 
krachtenveld tussen burgers, media en politiek (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003), p. 33 ev.  

60 J. de Jong & A. Zuurmond, ‘Ongekende klachten, over het doorgronden en doorbreken 
van kafkaiaanse impasses’, in Werken aan behoorlijkheid, de nationale ombudsman in zijn 
context (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2007), pp. 49–66.  

61 M. Elchardus, De Dramademocratie (Tielt: Lannoo, 2002); M. Elchardus, ‘We lopen een 
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De tegenstellingen in Giraudoux’ stad verwijzen ook naar de zoektocht naar kaders 
voor duiding van de werkelijkheid. Zo ook in de hedendaagse ‘stad’. De verticale en 
horizontale communicatieve kloven en de afstand tussen perceptie en werkelijkheid 
signaleren ook een kloof tussen de werkelijkheid en de duiding ervan. Hier gaat het om 
culturele vragen, de duiding van de eigen tijd en fundamentele kwesties die door 
politieke, economische en sociale ontwikkelingen worden opgeroepen en deze ook 
weer beïnvloeden. Ze spelen op de achtergrond van al die politieke, technische en 
juridische discussies veranderingen, bijvoorbeeld op het punt van de betekenis van 
grenzen (nationale, maar ook sociologische), tijdsbeleving, de invloed van het beeld 
op de manier van denken, lichaam en geest, de handelingsvrijheid van de mens en de 
aanvaardbaarheid van risico’s. Tegenover de mogelijkheden van de techniek ligt de 
vraag naar de omgang met het ‘menselijk tekort.’62 Met andere woorden: hoe ziet 
een rechtvaardige toekomst eruit en op grond van welke criteria bepalen wij dat? 
Naast economie, werkgelegenheid en sociale zekerheid zijn ook deze culturele en 
politieke thema’s van invloed op vertrouwen.63  

Deze en andere culturele vragen bij burgers en beleidsmakers spelen in een tijd 
waarin de goden niet, zoals bij de Grieken verklaarbaar onvoorspelbaar zijn,64 maar, 
net als bij Giraudoux, onverschillig. Religiositeit is heden ten dage nog steeds aan-
wezig, maar kerkbezoek en de autoriteit van religieuze instituties zijn verminderd.65 
Er is sprake van een heterogeen religieus landschap met een verminderde rol van de 
instituties.66 Een ideologisch kader dat hen kan vervangen is er niet.67 ‘Als we 
nergens in geloven, kunnen we overal in geloven,’ aldus Boutellier.68 De kloven doen 
vermoeden dat we, zoals in de tijd van de Griekse tragedies en zoals in Troie, ook 
vandaag een overgangstijd beleven, al is het hoe en wat ervan niet eenduidig aan te 
geven. De volgende vraag is dan hoe de juridische praktijk hiermee omspringt.  

                                                                                                                                               
culturele revolutie achter (Dreeslezing 2004)’, Socialisme & Democratie, 61 (2004), 10–
20. 

62 P.H.A. Frissen, De fatale staat, over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek 
(Amsterdam: Van Gennep, 2013)., p. 191. 

63 W. Arts & L. Halman, Value Contrasts and Consensus in Present-Day Europe (Leiden, 
Boston: Brill, 2014). 

64 P. Veyne, Les Grecs ont-Ils cru à leurs mythes? Essai sur l’imagination constituante (Éditions 
du Seuil, 1983). 

65 N. Moor, ‘Religious Vitality and Church Attendance in Europe’, in Value contrasts and 
consensus in present-day Europe, W. Arts & L. Halman a.w. 

66 W.B.H.J. van de Donk e.a., Geloven in het publieke domein (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2006),  

67 J. -F. Lyotard, La condition postmoderne, Rapport sur le savoir (Paris: Éditions de Minuit, 
1979), Ook: The Postmodern Condition, a Report on Knowledge (Minneapolis: The 
University of Minnesota Press, 1984). 

68 J.C.J. Boutellier, Het seculiere experiment, Hoe we van God los gingen samenleven 
(Amsterdam: Boom, 2015). 
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7. Werken aan vertrouwen  
Bestuur en andere instituties trachten op verschillende manieren het vertrouwen te 
herstellen door te werken aan integriteit, betrouwbaarheid, zekerheid, veiligheid en 
openheid.69 De maatregelen richten zich op de (verticale) relatie tussen overheids-
organen en burgers, het zogenaamde ‘politieke vertrouwen’. 70 De overheid kan niet 
volstaan met legaal te handelen, maar moet ook op zodanige wijze handelen dat dit 
wordt ervaren als legitiem. ‘Regel is regel’ blijkt niet genoeg.71 Deze aandacht voor 
vertrouwen past in de hedendaagse aandacht voor procedural justice72 en een meer 
inhoudelijke benadering van het overheidshandelen met aandacht voor 
communicatie en inleving in de belevingswereld van de burger.73  

Daarnaast is er aandacht voor versterking van het vertrouwen in de (horizontale) 
relatie tussen burgers en bevolkingsgroepen onderling, het sociale vertrouwen.74 Tot 
de maatregelen die daarvoor worden voorgesteld, behoren het verbeteren van de 
communicatie, het verbeteren van zeggenschap en inspraak, het betrekken van 
burgers bij besluitvorming en projecten in de directe leefomgeving (interactieve 
beleidsvorming, doe-democratie en burgerparticipatie) en het werken aan de relatie 
met de burger. Er is sprake van een verplaatsing van de politiek75 en nieuwe vormen 

                                                             
69 Alsmede Vertrouwen op democratie (ROB 2010), Vertrouwen in de buurt (WRR 2006), het 

bestuurlijk georiënteerde Loslaten in vertrouwen, (ROB 2012) en Vertrouwen in burgers 
(WRR 2012), de op wetgevingsbeleid gerichte Nota Vertrouwen in wetgeving (2008) en 
natuurlijk het regeerakkoord Werken aan vertrouwen (2002) van het eerste kabinet 
Balkenende (22 juli 2002 tot 16 oktober 2002 (demissionair)). 

70 Korsten & De Goede, ‘Dalend vertrouwen in de (rijks)overheid (2000-2005): 
Verklaringen op een rij’, in NIG work conference, University of Tilburg, 2007. Verder: 
huidige kloven waren in 1996 een zaak van tweedeling (vooral in sociaaleconomisch 
opzicht), zie WRR Tweedeling in perspectief (1996)  en in 1977 ging het om sociale 
ongelijkheid, zie WRR, Over sociale ongelijkheid, 1977. 

71 P.L. Meurs, ‘Leren van de Nationale Ombudsman’, in Werken aan behoorlijkheid, de 
Nationale ombudsman in zijn context (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2007), p. 18 
onder verwijzing naar het Jaarverslag van de nationale ombudsman van 2005. 

72 Voor het begrip procedural justice was het boek van Tyler Why people obey the law? van 
groot belang. Hierin concludeerde hij dat mensen eerder bereid zijn om zich 
normconform te gedragen als dit gepaard gaat met respectvol gedrag vanuit handhaving 
en andere instituties. Zie T. R. Tyler, Why People Obey the Law (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 2006). 

73 ‘Een vertrouwde overheid, Verslag van de Nationale Ombudsman over 2011’; Mijn 
onbegrijpelijke overheid, Verslag van de Nationale Ombudsman over 2012. 

74 P.L. Meurs, Sociaal Vertrouwen, Een kwestie van durf (Verwey-Jonkerlezing 2008). Voor de 
termen verticaal en horizontaal, zie o.a. K. van den Bos, Vertrouwen in de overheid, wanneer 
hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet, en wanneer weten ze niet of de overheid te 
vertrouwe is? (Ministerie van Binnenlandse zaken, 2011). 

75 M.A.P. Bovens, ‘De verspreiding van de democratie’, Beleid en Maatschappij, 2005, 119–
27.  
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van democratische verantwoording. 76 

Participatie, vooroverleg en dialoog vormen onderdelen van een ‘legitimiteit van de 
nabijheid’ en scharen zich onder nieuwe vormen van democratische verantwoor-
ding.77 Bij al deze beleidsmaatregelen blijft wel de vraag in hoeverre zij tegemoet 
komen aan de zoektocht naar nieuwe woorden in een overgangstijd. Maar laten we 
kijken in hoeverre de vertrouwenskwestie rechtspraak en regelgeving raakt. In 
hoeverre is heden sprake van een ‘recht in de marge’ zoals in Troie? 

De vertrouwensproblematiek lijkt de rechtspraak in mindere mate te raken dan 
bestuur en politiek. Het vertrouwen in de rechtspraak is in vergelijking met het 
vertrouwen in het bestuur tamelijk hoog en stabiel.78 De Nederlandse rechtspraak 
zou behoren tot de beste ter wereld,79 hoewel er natuurlijk altijd redenen zijn om 
scherp te blijven op bijvoorbeeld onpartijdigheid.80 Het opportunistische 
formalisme van de ‘Trojaanse’ jurist is niet herkenbaar in de stijl van de rechter of in 
de opstelling van de rechtswetenschap.81 In het hier en nu heeft de rechtspraak 
afscheid genomen van het legisme en kritiekloos volgen van de letter van de wet; de 
rechtsvormende taak van de rechter is geaccepteerd. 

Van een marginale positie van het recht als regelgeving lijkt evenmin sprake. In het 
huidige politieke landschap is het recht als regelsysteem, niet minder, maar juist 
steeds vaker in beeld. In dit kader valt allereerst te wijzen op toenemende 
juridisering.82 Via delegatie, convenanten, toezicht en alternatieve regulerings-
mechanismen is het recht geworden tot een belangrijk instrument van bestuurlijke 
activiteit.83 Ook het aanbod van juridische geschilbeslechting is vergroot en divers 

                                                             
76 Rosanvallon, Democratic legitimacy, p. 17, 21,  Ook het instituut van de Nationale 

ombudsman draagt op een nieuwe wijze bij aan legitimiteit, niet zozeer langs de weg van 
nabijheid, maar langs die van onpartijdigheid, .zie ook: A.A.L. Beers & K.T. Meijer, 
‘Commentaar op de Grondwet, Art. 78A’, www.nederlandrechtsstaat.nl, 2014.  

77 Vgl. P. Rosanvallon, Democratic Legitimacy, Impartiality, Reflexivity, Proximity (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 2011),p. 15 ev, p. 179 ev. 

78 O.a. Bewegende beelden, legitimiteitsmonitor 2015. 
79 Global Competitiveness Report 2012-2013. 
80 Zie Broeders & Prins e.a. p. 74 en Michiel Emmerik, Jan-Peter Loof & Ymre 

Schuurmans, ‘Rechtspraak anno 2014’, NJB, 2014, 2228. 
81 Jean-Pascal Chazal, ‘Antigone, Busiris et Portia, Trois Images Speculaires de La 

Doctrine’, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2002, 1 ev. De Prix Busiris 
‘récompense l’usage abusif du droit dans le débat politique’. Académie Prix Busiris, zie: 
‘Prix Busiris’ <http://busiris.fr/> [dd 13 mei 2015]. Verschillende Franse ministers van 
justitie en politici zijn onderscheiden omwille van hun verandering van standpunt om 
opportunistische redenen. 

82 Juridisering houdt in beginsel in dat steeds meer regels maatschappelijke verschijnselen 
beheersen op een steeds gedetailleerder niveau. 

83 Bijv. communicatie, naming & shaming (de lijstjes van de inspectie voor het onderwijs), 
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geworden.84 Het juridische denken in termen van rechten en verantwoording is 
doorgedrongen tot in de haarvaten van de samenleving.85 Ten tweede is sprake van 
grote inzet van het strafrecht (en bestuursrecht) door criminalisering van maatschap-
pelijke problemen, hoewel niet gezegd is dat deze aanpak in alle gevallen de meest 
effectieve is.86 Op de derde plaats is het recht zichtbaarder in de zin dat de rechtspraak 
‘een speler in de politieke arena is geworden.’87 De rechter moet oordelen over 
kwesties van botsende grondrechten of wordt gevraagd om beleid te beoordelen. 
Een voorbeeld biedt de Urgenda zaak. 88  In deze zaak daagde de milieu-beweging 
Urgenda de staat voor de rechter en eiste nakoming van klimaatafspraken. De zaak 
roept onder meer kwesties op wat betreft rechtspositie van de rechter tegenover 
wetgever en bestuur en over precedentwerking, ook op andere beleidsterreinen 
(reflexwerking).89 Op de vierde plaats is de rechtsvormende en reflectieve rol van de 
rechtspraak in belang toegenomen. De rechter wordt geroepen te oordelen over 
lacunes in de wetgeving, over contradicties of conflicten met verdragsrecht in een 
‘constitutionele dialoog’ met de wetgever. Als laatste punt geldt dat de rechtspraak 
op haar beurt werkt aan zichtbaarheid in de zin van transparantie met het oog op 
vertrouwen, openbaarheid en bekritiseerbaarheid. 90 

Er zijn echter ook redenen om te stellen dat naast, of zelfs dankzij deze toegenomen 
zichtbaarheid van wetgeving en rechtspraak, het recht op een bepaalde manier juist 
onzichtbaar is of kan worden. Juridisering en governance kunnen het recht reduceren 
tot een systeem van regels en een middel tot controle in dienst van een bestuurlijk 
streven naar effectiviteit. De juridische rationaliteit wordt hier onderdeel van een 
                                                                                                                                               

design (van drempels tot de presentatie van waren in schoolkantines) en ‘nudging’, vgl. 
Bronwen Morgan & Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation, Text and 
Materials (Law in Context) (Cambridge UK: Cambridge University Press, 2007).  

84 dankzij klachtenregelingen, interne procedures voor conflictoplossing, mediation et 
cetera. 

85 Zie Inleiding par. 4.6 onder ‘regels en relaties’ en Hoofdstuk 2 bij de nadere analyse van 
de juridische denkwijze van Busiris.  

86 B.S.J. Wartna, D.L. Alberda & S. Verweij, Wat werkt in Nederland en wat niet? Een meta-
analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies, 
WODC 307 (Den Haag: Boom Lemma, 2013). 

87 J.E.J. Prins, H. Griffioen & D. Broeders, ‘Naar een transparantere rechtspraak, geen glans 
zonder wrijving’, in Speelruimte voor transparantere rechtspraak, D. Broeders & J.E.J. Prins 
e.a. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), p. 36. 

88 Urgenda vs Staat der Nederlanden, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145. 
89 M.A. Loth & R.A.J. van Gestel, ‘Urgenda: roekeloze rechtspraak of rechtsvinding 3.0?’, 

Nederlands Juristenblad NJB, 2015, 1849, 2598–2605, R.A.J. Van Gestel, ‘Urgenda, een 
typisch gevalletje rechter, wetgever of politiek?’, RegelMaat, 30 (2015), 384–96, S. 
Fikkers, ‘Urgenda, de zorgplicht en de toekomstige generaties’, NJB, 2015, L.Bergkamp, 
‘Het Haagse Klimaatvonnis’, Nederlands Juristenblad NJB, 2015, 1676; R. Schutgens, 
‘Urgenda en de Trias’, Nederlands Juristenblad NJB 2015, 1675. 

90 Broeders & Prins e.a., Speelruimte voor transparantere rechtspraak, p. 79 e.v.  
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bestuurlijke rationaliteit. Rechtmatigheid komt in dienst van doelmatigheid en 
rendement. Transparantie, verslaggeving, maatregelen tot procedurele legitimatie 
kunnen een formaliteit worden, een af te vinken taak.91 Ook roept de vergrote rol 
van de rechter vragen op over democratische legitimatie (de rechter is niet verko-
zen). De politieke lading van uitspraken kan afbreuk doen aan de geloofwaardigheid 
van de rechterlijke neutraliteit. Rechtsvorming in een dialoog tussen rechter en 
wetgever kan kwesties buiten het publieke debat houden die daar wel thuis zouden 
horen.92 Tot slot richten de vele maatregelen tot versterking van het vertrouwen zich 
vooral op het vergroten van het vertrouwen in de relatie tussen burger en bestuur (de 
verticale kloof). De verschillen tussen burgers onderling (een deel van de horizontale 
kloof) leidt ondertussen een taai leven. Het voortbestaan van sociaaleconomische 
ongelijkheid is ook een vorm van onzichtbaarheid van het recht. Kortom, vanuit het 
oogpunt van legitimiteit zijn er wel vraagtekens te stellen bij het ‘werken aan 
vertrouwen en transparantie’ en staat ook in de hedendaagse stad het recht op 
bepaalde punten ‘in de marge’. 

8. Vertrouwen in Demokos 
Een heel ander punt van aandacht is of ‘werken aan vertrouwen en transparantie’ wel 
gerechtvaardigd is en werkt.93 Bij wetgeving en rechtspraak is vertrouwen misschien 
niet zo’n betrouwbaar criterium. Het oordeel over vertrouwen hangt samen met 
prestatie (van bijvoorbeeld de institutie), de perceptie daarvan en daarmee mogelijk 
ook met algemeen onbehagen. Vertrouwen komt hier naar voren als een sterk 
subjectief en interpersoonlijk fenomeen, dat ook samenhangt met de kwaliteit van 
het oordeel van wie vertrouwen geeft. Daarbij spelen aan de kant van de beoordelaar 
onder meer kennis mee, inzicht en vertrouwdheid met een relevant beoordelings-
kader. Daarbij komt dat vertrouwen lastig te meten valt; de vragen gaan al snel over 
betrouwbaarheid en effectiviteit.94  

Lezing van Troie wijst nog op een ander aspect. Dat wordt duidelijk als we  letten op 
de ontvangst van Busiris’ tweede advies. Immers, ondanks het feit dat dit advies de 
mythische taal hanteert die de veteranen van Troie moet aanspreken, is het resultaat 
                                                             
91 Vgl. RMO, Tegenkracht organiseren, lessen uit de kredietcrisis, 2011 over de nadelige invloed 

van rendement en verantwoording op kwaliteit en motivatie van de professional. 
Hierover ook publicaties op de site van ‘Beroepseer.nl’. 

92 De Poorter, Wetgever en rechter in een vruchtbare dialoog, p. 11. Rosanvallon, 
Democratic legitimacy, p. 16 ev.  

93 Voor nadere uitleg van vertrouwen, geloofwaardigheid en legitimiteit, zie Hoofdstuk 2. 
94 J. Griffiths, ‘Vertrouwen in de Rechtspraak?’, NJB, 2011, 36, p. 2426-2430. Over de 

meetbaarheid, zie o.a. Bewegende beelden, legitimiteitsmonitor 2015, zie ook over 
prestatie en onbehagenthese Paul Dekker & Tom van der Meer, Vertrouwen in de 
rechtspraak nader onderzocht (SCP, 2007), Marnix Croes, ‘Heeft de burger vertrouwen in 
de rechter?’, in Marc Hartogh & Heleen Weyers (red.) Recht van onderop, antwoorden uit 
de rechtssociologie, (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2011), pp. 301–23. 

57



DE BURGER ALS ONGELOVIGE THOMAS 

nihil. In de ogen van de oude mannen van de stad blijft Busiris ongeloofwaardig. Dat 
ligt aan zijn inconsistente gedrag, maar ook aan de aard van het debat waarin het 
streven naar vrede en welvaart slachtoffer is geworden van een woordenspel. De 
veteranen kunnen na jaren van oorlog de nieuwe taal van Busiris niet bevatten. Ze 
hebben er geen antenne voor. Ondanks al het ‘ja en amen’ zijn het stille veteranen. 

Veelzeggend is dat de Trojanen wel veel vertrouwen in Demokos hebben. Ze achten 
de dichter en zijn uitspraken betrouwbaar, achten hem misschien zelfs bekwaam, 
welwillend en integer. Ze geven zich blindelings over aan hem die hun een toekomst 
voorspiegelt waarin ze geloven en waarvoor ze willen vechten. Kortom: ze achten 
zichzelf in veilige handen bij de stadsdichter. Het vertrouwen van de Trojanen in 
Demokos maakt er niet alleen op attent dat in de sfeer van het recht vertrouwen ook 
een kwestie is van beoordelingskader, waarbij factoren aan de kant van de beoor-
delaar een grote rol spelen. Bovenal vertelt hun reactie dat daarbij ideële motieven 
een rol spelen. Het gaat de Trojanen niet om feitelijke betrouwbaarheid, maar of zij 
kunnen geloven in de spreker en waar hij voor staat. Troie maakt attent op de rol van 
geloof en waarheid bij het oordeel over vertrouwen. Als we dat doortrekken naar het 
heden, leidt dat tot de gedachte dat we niet zozeer met een vertrouwenscrisis of -
problematiek te maken hebben, maar met problemen op het punt van geloof in en 
geloofwaardigheid van recht en democratie. 

9. Waarom wordt Busiris niet geloofd? 
De stelling van de Cassandres uit de literatuur (zie par. 1) dat hedendaagse burgers 
uit verwendheid wantrouwig staan tegenover de rechtsstaat en de democratie lijkt in 
het licht van het bovenstaande niet houdbaar. Behalve op sociale en economische 
omstandigheden, wijzen analyses op gebrek aan responsiviteit van de overheid, 
alsmede op verlangen naar autonomie en idealisme. Het toneelstuk maakt attent op 
verschillen in denkkaders en duiding en doet beseffen dat sprake kan zijn van een 
zoektocht naar morele en ideële aanknopingspunten voor het beoordelen van de 
geloofwaardigheid van bestuur en rechtspraak. Het toneelstuk maakt ook bewust 
van de vraag in hoeverre het politieke, publieke, maatschappelijke debat het forum 
levert voor een bespreking en overdenking van die aanknopingspunten. Volgens 
Vernant gaven de Grieken hun denken over mens en samenleving een vorm in de 
klassieke tragedie. De zeggingskracht van Troie voor het heden doet beseffen dat een 
moderne tragedie ook vandaag daartoe nog een forum biedt. 

Uit het voorgaande bleek dat de vertrouwensproblematiek vooral een bestuurlijke 
benadering krijgt. Lezing van het heden door de bril van een politieke tragedie maakt 
erop attent dat bestuurlijk realisme, zoals bepleit door Frissen, wel op zijn plaats lijkt. 
Vooral komt naar voren dat de relatie tussen vertrouwen en toekenning van 
legitimiteit om meer vraagt dan dat. De politieke en culturele dimensie van de 
vertrouwensproblematiek wijst op het belang om legitimiteit in samenhang te zien 
met geloofwaardigheid en na te gaan welke factoren daarbij een rol spelen. Maar wat 
is geloofwaardigheid en hoe verhoudt zich dat tot legitimiteit en vertrouwen? Hierna 
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ga ik in op die vragen. Daartoe zal ik nog wel gebruik maken van scènes uit het 
toneelstuk. Met name de scène tussen de prins en de jurist legt subtiele maar 
belangrijke betekenisverschillen bloot tussen deze begrippen. 
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Hoofdstuk 2 Het oordeel van Hector  
Vertrouwen, geloofwaardigheid en legitimiteit in rechtsstatelijk en 
cultuurhistorisch perspectief 

Aan de hand van de tragedie van Giraudoux belichtte ik aspecten van de hedendaagse 
rechtsstaat en democratie. De politieke en culturele dimensie van de vertrouwens-
problematiek wijst op het belang om legitimiteit in samenhang te zien met geloofwaar-
digheid. Hieronder ga ik op die samenhang in. Ik verwijs daarbij ter illustratie naar enkele 
scènes uit het hiervoor besproken toneelstuk, omdat deze op treffende wijze de uiteenzetting 
ondersteunen. Allereerst keer ik terug naar het moment waarop de prins Hector de jurist 
Busiris meldt dat hij omwille van de vrede zijn werk maar over moet doen. 

1. Vertrouwen, legitimiteit en geloofwaardigheid 
Hector neemt geen genoegen met Busiris’ eerste advies. Hij wenst een interpretatie 
van het gedrag van de Grieken die wel tot de vrede kan leiden. Busiris reageert met 
een beroep op wet en waarheid. Hij is niet gekomen om een politiek besluit tot vrede 
te ondersteunen, maar om de waarheid te dienen. Hector dringt echter aan:  

Trouve une vérité qui nous sauve!  Si le droit n’est pas l’armurier des innocents, à 
quoi sert-il? Forge-nous une vérité.  

De prins dreigt Busiris zelfs te gijzelen, waarop Hécube opmerkt:  

On emprisonne le droit pendant la guerre. On peut bien emprisonner un juriste.1 

Na deze bedreigingen gaat de jurist overstag en komt hij met zijn tweede advies. Hij 
interpreteert het gedrag van de Griekse vloot voor de kust van Troie als de 
vredelievende maritieme groet van met runderen beladen vrachtschepen aan een 
bevriende landbouwnatie. De passage biedt inzicht in de verschillen in betekenis en 
de samenhang tussen vertrouwen, legitimiteit en geloofwaardigheid. Ik ga eerst in op 
vertrouwen en legitimiteit. 

1.1 Waarborgen voor vertrouwen 
Vertrouwen is een houding uitgelokt door de vertrouwenswaardigheid (een 
eigenschap) van iets of iemand. Vertrouwen is multidimensionaal.2 In een 
vertrouwensrelatie spelen eigenschappen van het subject en object van vertrouwen, 

1 Troie, Acte II, Sc. 5, p. 295, 296 vertaling: ‘Vind een waarheid die ons redt! Als het recht niet 
het wapenschild van de onschuldigen is, waartoe dient het dan wel? Bedenk een 
waarheid!’ (…) ‘Oorlog zet het recht gevangen. Dan kunnen we [in deze situatie] best een 
jurist gevangen nemen.’ 

2 Aneil K. Mishra, ‘Organizational Responses to Crisis: The Centrality of Trust’, in Trust in 
organizations,  Roderick M. Kramer & Thomas Tyler (red.) (Newbury Park CA: Sage, 
1996), pp. 261–87. 
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een rol, alsmede waarden en epistemische factoren (kennnis, inschatting en beoor-
delingsvermogen).3  

Vertrouwen en wantrouwen hebben te maken met verwachtingen.4 Die verwach-
tingen kunnen zien op gebeurtenissen, personen en op instituties. In relatie tot 
gebeurtenissen ziet vertrouwen op de verwachting dat een gebeurtenis zal plaats-
vinden. Men vertrouwt erop dat het bijvoorbeeld mooi weer wordt of dat een 
wederpartij zich aan zijn beloftes houdt. De verwachtingen zijn gestoeld op feitelijke 
aanwijzingen en argumentaties. Het gaat hier om een epistemische dimensie. In het 
Engels spreken we van confidence. De relatie draait om betrouwbaarheid.  

Bij vertrouwen of wantrouwen ten aanzien van personen (trust) is de verwachting 
complexer van aard. Deze ziet op de zekerheid over het vermogen (kunnen) en de 
bereidheid (willen) van mensen om bepaalde zaken te behartigen die degene die 
vertrouwen stelt belangrijk vindt. Op basis van die positieve verwachting is de 
oordelende partij bereid om zich kwetsbaar op te stellen, zichzelf in handen te geven 
van deze vertrouwde.5 Men vertrouwt in een persoon. Er is hier sprake van een 
ethische dimensie. In de relatie draait het om een gevoel van ‘sociale veiligheid’.  

Tot slot institutioneel vertrouwen: dit slaat op het oordeel over het handelen van 
instituties. Enerzijds valt het handelen van instituties in de categorie betrouwbaar-
heid. Men vertrouwt er op dat het stadsbestuur zijn werk goed doet. Anderzijds 
spelen ethische en relationele verwachtingen over ‘commitment’ een rol. Vertrouwen 
in de politiek, het OM, de rechtspraak berust op de ervaren zekerheid dat deze 
bestuurlijke en juridische actoren op de juiste manier kunnen en willen handelen 
voor het behoud (bijvoorbeeld in termen van veiligheid) van de politieke 
gemeenschap. Bij institutioneel vertrouwen is dus sprake van confidence en van trust.6 

De varianten van vertrouwen komen terug in de toekenning van wantrouwen. Wie er 
niet op vertrouwt dat een gebeurtenis plaats zal vinden, acht een voorspelling niet 
betrouwbaar. Vertrouwt men een persoon niet (de buurman, een leider), dan acht 
men deze een risico of zelfs een bedreiging. Institutioneel wantrouwen is een kwestie 
van distrust. Vertrouwen en vertrouwenwekkendheid (trustworthiness) hangen samen. 
Vertrouwen toekennen is niet alleen een kwestie van competentie en commitment bij 
de trustee, maar ook van beoordelingsvermogen, optimisme en openheid aan de kant 

                                                             
3 Carolyn McLeod, ‘Trust’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edward N. Zalta ed.). 

Vgl. J. Griffiths, ‘Vertrouwen in de rechtspraak?’, NJB, 2011. 
4 Achterberg & Mascini, p. 672. 
5 Vgl. Mishra, a.w., p. 265. 
6 Kees van den Bos, Vertrouwen in de overheid, Wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze 

het niet, en wanneer weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? (Ministerie van 
Binnenlandse zaken, 2011), p. 7.Vgl. ook P.L. Meurs, Sociaal vertrouwen, Een kwestie van 
durf (Verwey-Jonkerlezing 2008). 

62



HET OORDEEL VAN HECTOR 

van wie vertrouwen geeft. Bij vertrouwen geven is er dus sprake van een kunnen en 
willen.7  

De hedendaagse pogingen tot versterking van het vertrouwen in juridische 
instituties staan vooral in het teken van betrouwbaarheid. Laten we dit toetsen aan de 
scène van Hector en Busiris. Hector koestert lage verwachtingen over Busiris en is 
beslist niet van plan om zich kwetsbaar op te stellen jegens de jurist van wiens ethos 
hij een lage dunk heeft. Maar dat is niet waar het om gaat in de passage. Wat vooral 
telt is dat Hector als prins Busiris als jurist van danig slechte kwaliteit acht. Hij koestert 
institutioneel wantrouwen vanuit een institutionele functie. De prins acht de jurist 
niet ‘committed’ aan het door hem, Hector, hoog geachte belang van de stad. Vanuit 
dat institutionele wantrouwen acht hij Busiris' eerste advies ook niet legitiem, i.e. niet 
gerechtvaardigd. Maar op welke gronden acht Hector het advies van de jurist niet 
legitiem? Dat brengt ons bij het begrip legitimiteit. 

1.2 Waarborgen van legitimiteit 
Voor een analyse van ‘legitimiteit’ sluit ik aan bij de definitie van Bokhorst. In haar 
proefschrift over de legitimiteit van wetgeving, geeft ze een overzicht van de vele 
betekenissen en bronnen van legitimiteit van normen. Zij hanteert de definitie: 
‘Legitimiteit is ‘de mate waarin macht gerechtvaardigd, wettig, erkend en door de 
gereguleerde geaccepteerd is.’8 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, stemmen 
object en subject van macht met elkaar overeen.9 De definitie verwijst naar de 
ethische aard van de norm (rechtvaardigheid), de juridische aard van de normstelling 
(wettigheid), de politieke aard van de normstellers (erkend) en de maatschappelijke 
aard van de normadressaten (geaccepteerd). De eerste twee criteria behoren tot een 
normatief terrein, de tweede tot het feitelijke domein.10 Vervolgens bekijkt Bokhorst 
per dimensie (ethisch, juridisch, politiek, maatschappelijk) de bronnen van 
legitimiteit en maakt daarbij onderscheid naar gezagsniveau. Ze onderscheidt 
diverse vormen van gezag, het autoritaire en het institutionele gezag en het gezag dat 
berust op collectieve, sociale en individuele zeggenschap. Legitimiteit wordt 
verdiend op systeemniveau, het niveau van de professionele organisatie en het 
niveau van het praktische handelen in wisselwerking met de ‘publieke arena’. 
Belangrijke factoren zijn dan achtereenvolgens openbaarheid, onafhankelijkheid, 
tijdigheid en rechtvaardigheid (systeemniveau), organisatorische waarborgen als 
gedragscode en richtlijnen en tot slot onder meer neutraliteit, respect, aandacht en 

                                                             
7 Vgl. J. Griffiths, ‘Vertrouwen in de rechtspraak?’, NJB, 2011. 
8 A.M.. Bokhorst, Bronnen van Legitimiteit, over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap 

en gezag (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2014), p. 20-35. 
9 Bokhorst  ziet legitimiteit als betrokken op macht, a.w. vgl. p. 50. 
10 Erkenning en acceptatie zijn feitelijk vast te stellen gegevens, maar, zoals hier nog zal 

blijken zijn politieke erkenning en maatschappelijke acceptatie wel het resultaat van 
bepaalde kaders. 
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redelijkheid, gemotiveerde en weloverwogen toepassing van het geldende recht.11 

De waarborgen voor legitimiteit liggen ingebed in theorieën die ten grondslag liggen 
aan de huidige democratische rechtsstaat en onderliggende verhalen (wat dat laatste 
betreft, zie hierna, par. 2.1). De theorieën beogen een zo zeker mogelijke 
institutionele bescherming van de individuele autonomie tegen eenzijdige 
machtsuitoefening. Het individu is vanuit dergelijk perspectief subject van recht, en 
heeft recht op bescherming van zijn eigendom en op nakoming van aan hem gedane 
beloftes.12 Die bescherming van de rechten van het individu kan gegrondvest 
worden op de rede (Kant),13 dan wel, op basis van empirische observatie van nut, op 
het vermijden van pijn (Bentham),14 of – zoals in de Romantiek werd gesteld – op de 
expressie van een Algemene Wil in een sociaal contract (Rousseau),15 of op een 
rationele keuze uit welbegrepen eigenbelang (Rawls).16 Binnen de rechtsstaat krijgt 
de bescherming van de rechten van het individu nader vorm in het organiserend 
principe van de Trias Politica, de leer dat de (drie) machten van de staat min of meer 
gescheiden zijn en elk eigen bevoegdheden hebben. Dit ter voorkoming van 
machtsconcentratie die zich tegen het autonome individu zou kunnen keren. Via 
deze institutionele ordening moet de politiek ‘enable the government to control the 
governed; and in the next place to oblige it to control itself.’17 Rechtmatigheid wordt 
gegarandeerd door het legaliteitsbeginsel (geen straf of bestuurlijke inmenging 
zonder voorafgaande wet) en procedurele waarborgen voor de onafhankelijkheid en 
openbaarheid van de rechtspraak. De macht acteert zodoende onder de Rule of Law: 
niet mensen regeren, maar wetten. Verder moet de rechterlijke toepassing van de 

                                                             
11 Bokhorst, A.M. & Witteveen, W.J., ‘Als gezag verdiend moet worden …’ in: Broeders, D., 

Prins, J.E.J., Griffioen, H., Jonkers, P., Bokhorst, M. & Sax, M. (red.), ‘Speelruimte voor 
transparantere rechtspraak (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), p. 127-160. 

12 John Locke, Two Treatises of Government (New York: Cambridge University Press, 1960), 
par. 127. Vgl. ook A. Supiot, Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, 
Points (Paris: Seuil, 2005), p. 53: ‘Le sujet, c’est celui qui cause.’ 

13 ‘Het recht is dus de totaliteit van de voorwaarden waaronder de wil van de één 
verenigbaar is met de wil van de ander volgens een algemene wet van de vrijheid.’ 
Immanuel Kant, ‘Metafysica van de Zeden’, in De drie kritieken, ed. by Raymund Schmidt 
(Amsterdam: SUN, 2003), onder Wat is recht? p. 353. 

14 Jeremy Bentham, ‘An Introduction to the Principles of Morals and Legislation’, in 
Utilitarianism and Other Essays, A. Ryan (ed.) (London: Penguin, 2004), Hoofdstuk 3, par. 
1. 

15 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social ou principes du droit politique (Paris: Le Livre de 
Poche, 1996), Hoofdstuk VII, Du Souverain. 

16 J. Rawls, A Theory of Justice, revised edition (Cambridge MA: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 1999), p. 102 ev. 

17 The Federalist no. 51, hierover P.B. Cliteur, ‘De Federalist Papers’, in Filosofen van het 
klassieke liberalisme,  P.B. Cliteur, A.A.M. Kinneging, & G.A. van der List (red.) (Kampen: 
Kok/Agora, 1993), p. 119. 
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wet in overeenstemming zijn met de institutionele orde. Rechterlijke uitspraken (en 
ambtelijke toepassing) moeten gebaseerd zijn op de wet. Naadloze aansluiting van 
norm en feit blijkt in de realiteit echter een illusie.18 De rechter moet de modelmatige 
wettelijke representatie aanvullen en corrigeren. 19 De uitdaging ligt dan ook bij de 
vraag hoe deze discrepantie een legitieme vorm te geven. 20 

Een rechtsstaat schept de voorwaarden voor legitieme machtsuitoefening via 
institutionele ordening en Rule of Law. Deze ordening dient de individuele vrijheid, 
maar biedt nog onvoldoende garantie voor het waarmaken van individuele 
autonomie (self-governing).21 Een moderne rechtsstaat honoreert ook de sociale 
grondrechten (minimale bestaansvoorwaarden, onderwijs en een gezonde 
staatshuishouding). Regulering en bescherming van sociale grondrechten leidden tot 
de complexe bestuurlijke realiteit van de huidige verzorgingsstaat. Het bestuur moet 
daarbij woekeren met verschillende rationaliteiten, waarbij de juridische rationaliteit 
kan worden versmald tot louter reguleringsinstrument onder invloed van de eisen 
van politieke wenselijkheid, economische efficiency, technische en sociaal-
wetenschappelijke rationaliteit (effectiviteit binnen een bepaald domein).22 

Zonder nadere waarborgen kan een rechtsstaat dus worden tot een Gesetzstaat, die 
weer kan leiden tot inbreuken op de individuele vrijheid. De geschiedenis heeft 
geleerd dat de institutionele waarborgen, rationele besluitvorming en legaliteit 
onvoldoende waarborg bieden voor legitimiteit. Wettigheid kan leiden tot onrecht, 

                                                             
18 Bijv. G. Timsit, ‘Raisonnement Juridique’, in Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland 

& S. Rials (ed.) (Presses Universitaires de France, 2003), p. 1290-1297. Vgl. ook G. 
Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory (Oxford: Hart Publishing, 2014), 
hfdst 8, p. 121 ev. 

19 Hij biedt een suppléance. Timsit noemt dit de séquence, de opeenvolging, wat slaat op de 
causale grondslag van de wettelijke regeling in de vorm van vervulling van de 
democratische condities. De logique ziet op de argumentatieve verbinding van norm en 
feit (dus het ‘omdat’). 

20 In het debat over de interpretatie van de Amerikaanse Constitutie echter herkenbaar in 
de gedaante van letterlijke interpretatie (literalism, originalism) enerzijds en scientific 
policying anderzijds. Vgl. R. R. Garet, ‘Comparative Normative Hermeneutics: Scripture, 
Literature, Constitution’, Southern California Law Review, 58 (1985), 35, p. 38 ev. 

21 Voor het onderscheid, Isaiah Berlin, ‘Two Concepts of Liberty’, in Four essays on liberty 
(London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1969). Voor Aristoteles (The 
Nicomachean Ethics,  J.A.K. Thomson (transl.), Penguin (London, 1955) betekende 
autonomie vooral deugdzaamheid en geluk. Geluk is een stabiele staat in de zin van 
ongevoelig voor de slagen van het lot. Geluk is het realiseren van het natuurlijke doel. Dat 
is ook verbonden met iemands positie als lid van de gemeenschap. Zeker na de 
Verlichting zien we autonomie als vrijheid en ontplooiing. 

22 De vier bestuurlijke rationaliteiten werden geformuleerd door I.Th.M. Snellen in zijn 
oratie ‘Boeiend en geboeid’ (Alphen aan den Rijn: Samson, H.D. Tjeenk Willink, 1987). 

65



DE BURGER ALS ONGELOVIGE THOMAS 

zo is duidelijk geworden in WO II.23 Macht mag dan wel het afdwingen van wetten 
waarborgen (‘the must of compulsion’), maar kan zelf niet als basis dienen voor het 
creëren van juridisch geldige verplichtingen (‘the ought of obligation’). Het gaat 
daarom niet slechts om een Rule of Law, maar om een rule by right laws, om good 
government, een civilized legal order.24 

We herkennen elementen van het bovenstaande in het oordeel van de Trojaanse 
prins over het advies van de jurist. Hector acht de interpretatie die Busiris aan het 
Verdrag geeft niet wettig en niet rechtmatig. Bovenal echter, acht de prins het 
oordeel niet gerechtvaardigd, omdat het niet strookt met de prinselijke ideeën over 
de toekomst van de stad en met de wijze waarop daaraan volgens de prins rechtmatig 
vorm gegeven moet worden. Hector beoordeelt de legitimiteit van het advies dus op 
basis van een bepaalde politieke idee waarvan opvattingen over rechtvaardigheid 
onlosmakelijk deel uitmaken. Hij redeneert vanuit een normatieve optiek. De prins 
meent dat Busiris’ advies, materieel onbetrouwbaar en normatief ongerechtvaardigd 
(illegitiem) is. Het gebrek aan legitimiteit berust mede op Hector’s oordeel dat het 
advies ideëel ongeloofwaardig is. Dat brengt me bij het begrip geloofwaardigheid. Ik 
geef enige uitleg van het begrip en bekijk vervolgens in hoeverre deze duiding iets 
toevoegt aan het inzicht in het oordeel van Hector en aan het begrip legitimiteit. 

1.3 Waarborgen voor geloofwaardigheid 
Voor een overzicht van de betekenis van geloofwaardigheid sluit ik allereerst aan bij 
het overzicht van Karsten.25 Hij oriënteert zich vooral op analyses uit de commu-
nicatiewetenschap en organisatiekunde. De definities lopen echter sterk uiteen. 
Geloofwaardigheid kan bijvoorbeeld staan voor overtuigingskracht en integriteit 
met betrekking tot leiderschap. Theorieën oriënteren zich enerzijds op het object 
van geloofwaardigheid (de boodschap), anderzijds op de bron van de boodschap 
(spreker). Sommige theorieën zijn normatief en definiëren geloofwaardigheid als 
hetgeen een ‘goed leider’ betaamt. Andere theorieën baseren zich op empirisch 
onderzoek naar wat het publiek geloofwaardig acht. Van den Brink definieert 
geloofwaardigheid als het resultaat van een sociale interactie die voldoet aan 
bepaalde kwaliteitseisen, namelijk betrouwbaarheid (van de ‘boodschap’) en 
eerlijkheid (van de bron):  

                                                             
23 G. Radbruch, ‘Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)/ Gesetzliches 

Unrecht und Übergesetzliches Recht’, Oxford Journal of Legal Studies, 26 (2006), 1–11. 
Zie ook H.S. Taekema, The Concept of Ideals in Legal Theory (Tilburg: Schoordijk 
Instituut, 2000). 

24 G. P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought (New York: Oxford University Press, 
1996), p. 12 ev. 

25 N. Karsten, ‘Een conceptuele analyse van geloofwaardigheid’, in Naar een geloofwaardiger 
bestuur,  G. van den Brink & S. Soeparman (red.) (Amsterdam: Boom Juridische 
uitgevers, 2015). 
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Geloofwaardigheid ontstaat indien producten, processen of gedragingen aan de 
zijde van het bestuur een overtuigend antwoord geven op belangen, waarden of 
verwachtingen aan de zijde van het publiek. 26 

 
Toegepast op het Trojaanse voorbeeld wordt allereerst duidelijk dat Hector Busiris’ 
advies niet overtuigend vindt. Hier lijkt geloofwaardigheid op betrouwbaarheid. 
Verder kunnen we stellen dat Busiris’ antwoord niet tegemoetkomt aan Hectors 
‘belangen, waarden en verwachtingen’. Hij gelooft er niet in. Dat roept de vraag op 
wat we ons moeten voorstellen bij die belangen, waarden en verwachtingen in een 
politieke en juridische context. ‘Eerlijkheid’ komt misschien niet voldoende 
tegemoet aan de ethische en politieke dimensie. Van den Brinks vermelding van 
overtuigingskracht zet ons op het spoor van de retorica. Ik diep dat ‘betrouwbaar’ en 
‘eerlijk’ uit aan de hand van een retorisch kader, omdat retorica van oudsher de kunst 
van het spreken is in politieke en juridische zaken van waarschijnlijkheid en 
wenselijkheid. 

Quintilianus, de oude Romeinse leermeester op dit terrein, bestempelde retorica niet 
als verzameling overtuigingstrucs, maar als de wetenschap van het goede spreken.27 
Daarvoor telt zowel de geloofwaardigheid van de spreker als die van zijn argumen-
ten. Retorica ziet volgens Quintilianus zowel op de deugden van de redevoering 
(logos) als op het karakter (ethos) van de redenaar, ‘aangezien alleen een goed man 
goed kan spreken.’28 Ook pathos, het inspelen op emoties, was van belang. Hij volgt 
in die visie Cicero die van retorica een filosofie van het spreken en publiek debat 
maakte.29 Centraal daarin staat de idee van een orator perfectus en orator sapiens, de 
ethisch perfecte spreker met brede kennis van zaken.30  

                                                             
26 G. van den Brink, ‘Macht, moraal en mobiliteit, over de vraag waarom geloofwaardigheid 

belangrijker werd’, in Naar een geloofwaardiger bestuur, G. van den Brink & S. Soeparman 
(red.) (Amsterdam: Boom Juridische uitgevers, 2015). 

27 Quintilianus, De Opleiding tot redenaar, vertaling P. Gerbrandy (Groningen: Historische 
Uitgeverij, 2001), II 15-.34, p. 123. 

28 Quintilianus, a.w.  Ik ga er hier aan voorbij dat er diepgaande verschillen zijn in opvatting 
over retorica. Plato zag retorica als gevaarlijke kunst en had alleen oog voor retoriek, 
Aristoteles zag retorica als de kunst van het overtuigen en het vinden van de daartoe 
geschikte argumenten. Quintilianus benadrukte het belang van zowel het goede spreken 
als het deugdzame redenaarschap. Zie hierover uitgebreid o.a. W.J. Witteveen, De 
Retoriek in het recht, Over retorica en interpretatie, staatsrecht en democratie. Zie ook: Michel 
Meyer, Que sais-je? La rhétorique,(Paris: P.U.F., 2004), p. 10., La Rhétorique. 

29 A.D. Leeman & A. Braet, Klassieke Retorica (Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten, 
1987). 

30 Deze aloude visie op de spreker klinkt overigens door in de Nederlandse historie van de 
Rederijkers. De 15e eeuwse De Roovere vergeleek de retorica met een plant. De wortels 
vormen de conceptuele inventio, de aangenaam ruikende bladeren staan symbool voor de 
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We dienen de drie retorische begrippen van logos, ethos en pathos niet te zien als 
afzonderlijke middelen van overtuiging, handigheden, instrumenten. De begrippen 
vormen gezamenlijk dimensies van de retorische situatie.31 Verder geldt dat retorica 
zich primair richt tot sprekers en publiek en niet op de uitspraak of stelling als 
zelfstandige entiteit.  

Uit dien hoofde begint mijn bespreking van de retorische situatie met de dimensie 
van ethos, de ethische houding van de spreker, zijn betrouwbaarheid, profes-
sionaliteit, deugdzaamheid en daarmee de waarde van zijn boodschap. Ethos is van 
belang voor ideële geloofwaardigheid. Ideële geloofwaardigheid heeft te maken met 
de geloofwaardigheid van een in een uitspraak besloten visie en achterliggende 
waarden.32 Bij die waarden gaat het om ideële overtuigingen en visies op het leven, 
visies op hoe te leven. Je gelooft in het recht (‘de waarde van het recht’), in literatuur, 
in een verhaal, i.e. in de boodschap van dat verhaal.33 Indien het object van ‘geloof in’ 
ziet op religieuze overtuigingen spreekt men vaak in termen van ‘faith.’ Men gelooft 
in de waarde van de religieuze boodschap en de daarin besloten liggende voorstelling 
van de wereld en visie erop.34  

Logos houdt verband met het werkelijkheidsgehalte en de logische consistentie of 
tenminste verdedigbaarheid van een beschrijving en argumentatie. Het gaat om het 

                                                                                                                                               
aantrekkelijke verwoording, maar de vrucht is het resultaat van onder meer heilige, dat is 
nadrukkelijk ook, Bijbelse inspiratie. Marijke Spies, ‘Between Ornament and 
Argumentation: Developments in 16th-Century Dutch Poetics’, in Rhetoric, 
Rhétoriqueurs, Rederijkers, ed. by J. Koopmans e.a., Verhandeligen Afd. letterkunde 162 
(Amsterdam: KNAW, 1995). Voor een overzicht van de aanvallen op de Rederijkers uit 
literaire hoek, zie de bijdrage van H. Pleij in deze uitgave: The Despisers of Rhetoric, 
Origins and Significance of Attacks on the Art of the Rhetoricisans (Rederijkers) in the 
Sixteenth Century. 

31 Meyer, La rhétorique, p. 10. Uitgebreid hierover in : M. Meyer, histoire de la rhétorique, des 
Grecs à jours, (Paris: Librairie générale Française, 1999), p. 293. 

32 R. Audi, ‘Belief, Faith, and Acceptance’, in Ethics of Belief: Essays in Tribute to D.Z. Phillips, 
2008, pp. 87–102 Audi, p. 88, spreekt over propositional belief (inzake de uitspraak) en 
objectual belief (inzake de eigenschap). Audi gaat ook in op religieus geloof (faith). Glenn 
W. Most, Doubting Thomas (Cambridge MA, London, UK: Harvard University Press, 
2005). Zowel Audi (p.88) als Most (p. 59)spreken over non-epistemisch of attitudinaal 
geloof. Audi is een Amerikaans epistemoloog. Most is een Amerikaans comparatist en 
o.a. gespecialiseerd in Griekse letterkunde. Vgl. tot slot C.J.C.F. Fijnaut, ‘Legitimiteit en 
legitimering van de strafrechtpleging’, Justitiële Verkenningen, 16 (1990), 44–55.  

33 J. Christopher Rideout, ‘Storytelling, Narrative Rationality, and Legal Persuasion’, the 
Journal of the Legal Writing Institute, 14 (2008), 53–86, p. 56 ev.  

34 Vgl. C.J.C.F. Fijnaut, ‘Legitimiteit en legitimering van de strafrechtpleging’, Justitiële 
Verkenningen, 16 (1990), 44–55. maakt een nadrukkelijk onderscheid tussen materiële 
geloofwaardigheid (de effectiviteit van het strafrecht) en ideële geloofwaardigheid ervan 
(ideële legitimiteit). 
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kennisgerelateerde geloof dat iets bestaat, is gebeurd of dat een voorwerp een 
eigenschap heeft (‘Ik geloof dat de hond zwart is.’ ‘Ik geloof niet dat labradors altijd 
zwart zijn.’). Dit geloof als ‘declaratieve kennis’ berust op waarneming, perceptie en 
interpretatie in relatie tot de werkelijkheid. In hoeverre stemmen bijvoorbeeld de 
feiten overeen met de waargenomen werkelijkheid? In hoeverre klopt de kennis met 
theoretische veronderstellingen, algemene regels et cetera? Van belang zijn hier 
plausibiliteit, coherentie en consistentie.35 Daarbij spelen sociale en culturele 
patronen (praktijken), schema’s en scripts een rol.36 Het geloof kan expliciet zijn of 
impliciet en nauwelijks bewust geformuleerd. Geloof kan ook variëren in kracht: van 
voorzichtig tot de bereidheid om te wedden. De epistemische twijfel aan 
plausibiliteit kan worden goedgemaakt met onder meer empirisch (bijvoorbeeld 
visueel) bewijs.37 (Zien is geloven.) Een juridisch bewijs wordt overtuigend geacht als 
het berust op een coherent en consistent verhaal en verankerd is in algemene 
concepties van de werkelijkheid.38 Bezien vanuit het object van ‘geloof dat’, kunnen 
we spreken over materiële geloofwaardigheid of betrouwbaarheid.39 

Pathos ziet op emoties, die kunnen worden begrepen als waardegeladen gedachten.40 
Zo bezien slaat pathos bovenal op het leggen van verbinding, tussen spreker en 
publiek en tussen hoofd en hart. Spreekt de spreker zijn gehoor aan? Spreekt hij het 
aan op gehuldigde overtuigingen? Het gaat hier om de communicatieve houding, de 
houding in de discussie, essentieel voor de overdracht van het gestelde. Dat vereist 
reflexiviteit: de spreker moet nadenken over zijn gehoor, zichzelf en de onderlinge 
relatie. Hij moet zijn gehoor ‘meenemen’ in zijn verhaal, vertrouwenwekkend zijn. 

We vinden de retorische dimensies van geloofwaardigheid terug in de kwalificaties 
van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd gaat het bij geloofwaardigheid om 
meer dan moreel handelen. Ook visie, ideeën en oordeelsvorming spelen een rol. Dat 
wordt duidelijk als we nog een keer terugblikken naar het toneelstuk. 

Hector vindt niet zozeer dat Busiris als persoon oneerlijk is of zijn handelswijze 
moreel verwerpelijk. Veel belangrijker is dat de prins vanuit zijn institutionele 

                                                             
35  Rideout, a.w., p. 56 ev. 
36 F.Bex, ‘Analysing Stories, Using Schemes’, in Legal evidence and proof, statistics, stories, 

logic, Kaptein e.a. (red.) (London: Ashgate, 2009). 
37 Most, p. 46 
38 Aldus de anchored narratives theory van W.A. Wagenaar, P.J. van Koppen & H.F.M. 

Crombag, Anchored Narratives: The Psychology of Criminal Evidence (London: Harvester 
Wheatsheaf, 1993), waarover: B. Verheij & F. Bex, ‘Accepting the Truth of a Story about 
the Facts of a Criminal Case’, in Law, evidence and proof, Kaptein e.a. (London: Ashgate, 
2009).  

39 Over de terminologie,  Fijnaut, a.w.  
40 M.G. IJzermans, De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel (Boom 

Juridische uitgevers, 2011). 
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hoedanigheid en in de context van het debat over de stad meent dat het Busiris als 
jurist ontbreekt aan een visie op de stad. Busiris heeft in Hectors ogen gewoonweg 
geen idee van wat er aan de hand is. Dat betekent dat, net als vertrouwen, ook geloof 
een institutionele hoedanigheid kan aannemen. In de context van recht en democratie 
heeft deze institutionele hoedanigheid te maken met ‘commitment’ aan de politieke 
gemeenschap en de onderkenning van de rol van overtuiging en debat daarin. Verder 
heeft institutionele geloofwaardigheid te maken met het hebben of kunnen 
onderkennen van een visie op de toekomst van de ‘stad’.  

Geloofwaardigheid in een narratieve en fictionele context 
Met een visie van de spreker op de toekomst van de ‘stad’ zijn we er echter nog niet. 
Net als bij vertrouwen, speelt bij geloofwaardigheid het oordeelsvermogen van het 
publiek een rol. We zien dat heel duidelijk bij verhalen en in het bijzonder fictie. Voor 
de overtuigingskracht van een verhaal tellen coherentie, consistentie en de mate 
waarin de strekking ervan aansluit op het waardenstelsel van het publiek of de lezer 
(‘fidelity’). Waarop berust de geloofwaardigheid van fictie? Laat ik het in het bestek 
van dit proefschrift erop houden dat de fictionele tekst de lezer uitnodigt om een 
experimenteel spel te spelen met fundamentele waarden. Deze krijgen in fictie een 
exemplarische vorm dankzij representatie en een (her-)ordening in de tijd.41 Fictie 
gaat over waarden, maar vraagt ook om ‘waarderend’ lezerschap. Bij fictie legt de 
afwezigheid van letterlijke plausibiliteit extra nadruk op de ideële geloofwaardigheid 
van een verhaal. Is het publiek bereid en in staat om mee te gaan in de afstand tot de 
werkelijkheid, de ‘willing suspension of disbelief’ en deze ‘poetic faith’ (aldus 19e -
eeuwse literatuurcriticus Coleridge).42 Is de lezer bereid en in staat om in het 
figuurlijke, de ideële betekenis te zien?43 Kan en wil men het ‘validity-game’ spelen?44 
Deze kritische reflexiviteit is uiteindelijk ook van belang voor het spreken in de 
context van recht en politiek. Uiteindelijk slaat ideële geloofwaardigheid ook terug 
op de mate waarin een spreker beschikt over visie en verbeeldingskracht. 

Met hulp van de dialoog uit Troie plaatst deze retorische verkenning van het begrip 
geloofwaardigheid de reguliere betekenis van onder meer betrouwbaarheid en 
eerlijkheid in een politiek en juridisch perspectief. Materiële geloofwaardigheid 
                                                             
41 Door herordening van de handeling in de intrige, zie Ricoeur, P., Temps et récit, 1, l’intrigue 

et le récit historique, (Paris : Éditions du Seuil, 1983), o.a. p. 105 : ‘que le temps  devient 
temps humain dans la mesure où il es articulé sur un mode narratif, et que le récit atteint 
sa signification plénière quand il devient une condition de l’existence temporelle.’ 

42 S.T. Coleridge, Biographia Literarianr XIV, 1817. Zie ook M.H. Abrams, ‘Belief and the 
Suspension of Disbelief’, in Literature and Belief (New York: Columbia University Press, 
1958), p. 11 over de ‘beliefs’ die de lezer juist wel in stelling moet kunnen brengen om de 
tekst tot hem te kunnen laten spreken. 

43 Indachtig de kritische functie van literaire retoriek, zie Inleiding, par. 7. 
44 O.Tans, ‘The Imaginary Foundation of Legal Systems: A Mimetic Perspective’, Law and 

Literature, 26 (2014), 127–43. 
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(betrouwbaarheid) gaat over coherentie, consistentie en werkelijkheidsgetrouwheid. 
Ideële geloofwaardigheid impliceert eerlijkheid, maar verwijst in een politieke 
context ook naar institutioneel besef, geloof in debat en verbeeldingskracht. Deze 
factoren zijn voor in ieder geval de prins uit Troie uiteindelijk ook van belang voor 
legitimiteit. 

2. Het recht als school der verbeelding 
Voor het begrip van de relatie tussen geloofwaardigheid en legitimiteit en de 
onderliggende waarden en uitgangspunten moeten we echter niet alleen letten op 
instituties, redeneringen en rationaliteiten, maar aldus de Inleiding, par. 7, ook op 
verhalen en vooronderstellingen. Ter illustratie keer ik kort terug naar het toneelstuk 
van Giraudoux. Ik begin bij het tweede advies van Busiris. Door inzet van het middel 
van de literaire overdrijving biedt Giraudoux ons met de uitspraken van dit 
karikaturale personage zicht op onderliggende verhalen van het recht. Het eerste 
advies van Busiris stond in het teken van een legistisch denken over legitimiteit.  

BUSIRIS. Mon avis, princes, après constat de visu et enquête subséquente, est que 
les Grecs se sont rendus vis-à-vis de Troie coupables de trois manquements 
aux règles internationales. (…) Premièrement ils ont hissé leur pavillon au 
ramat et non à l’écoutière. Un navire de guerre (…) hisse sa flamme au ramat 
dans le seul cas de réponse au salut d’un bateau chargé de bœufs. Devant une 
ville et sa population, c’est donc le type même de l’insulte. (…)45 

Na protest van Hector geeft Busiris dan zijn tweede advies. Dit weerspiegelt een hele 
andere manier van denken. Busiris’ vredelievende advies is verhalend en mythisch 
van karakter.  

BUSIRIS. Pour le premier manquement, par exemple, ne peut-on interpréter dans 
certaines mers bordées de régions fertiles le salut au bateau chargé de bœufs 
comme un hommage de la marine à l’agriculture ? (…)46  

Beide adviezen vormen parodieën van het juridische denken en spreken. Beide advie-
zen respecteren de feiten niet. Bij het eerste advies let de jurist niet op de feiten en 
verschuilt hij zich achter een gezaghebbende bron, die hij niettemin op oncontro-
leerbare wijze naar zijn hand zet. Het tweede advies verwoordt een droom over een 

45 Giraudoux, Acte II, sc. 5. BUSIRIS. Mijn opinie, prinsen, na vaststelling de visu en nader 
onderzoek, is dat de Grieken zich jegens Troje schuldig hebben gemaakt aan drie inbreuken op 
regels van internationaal recht. Allereerst hebben zij hun vlag gehesen aan de ra-mast en niet aan 
de bra-mast [beide 'masten' zijn verzinsels van Giraudoux, CEV]. Een oorlogsschip hijst zijn 
vaandel alleen aan de ra-mast ter antwoord op de groet van een met runderen beladen schip. 
Tegenover een stad en zijn bevolking is dit de belediging zelve. [eigen vert. CEV] 

46 Giraudoux, Acte II, sc. 5, BUSIRIS. Men zou wellicht voor wat betreft de eerste inbreuk de 
groet aan een met runderen beladen schip in vruchtbare streken kunnen interpreteren als een 
eerbewijs van de zeevaart aan de landbouw?  
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mythisch verleden en verre toekomst die weinig meer met het Verdrag van doen 
heeft.  

Met in gedachten ook het eerste advies, komt naar voren dat Giraudoux met dit 
personage twee uitersten schetst van het juridische denken: wat ik maar noem 
technocratisch fantasme versus idealistische fantasie. De pool van het fantasme 
wordt bezet door een manier van denken die de werkelijkheid inpast in het 
vaktechnische netwerk van betekenissen en daarbij allerlei aspecten van die 
werkelijkheid niet opmerkt en deze vaktechnische ingreep niet rechtvaardigt. De 
pool van de fantasie wordt bezet door een manier van denken die de sociale 
werkelijkheid ziet in geheel ideële en normatieve gedaante. Busiris toont dat 
uiteindelijk beide types van denken berusten op verhalen. Ik kijk allereerst naar de 
algemene mythische thema’s in Troie, daarna naar de verhalen die ten grondslag 
liggen aan de institutionele waarborgen voor legitimiteit, die we zojuist gezien 
hebben.  

2.1 De verhalen van Busiris’ adviezen 
In Troie circuleren diverse mythische thema’s of mythemen.47 Allereerst de mythe 
van het gouden tijdperk. Dit tijdperk uit een ver verleden wordt op de toekomst 
geprojecteerd als ideaal. Het is een nostalgische droom. Deze nostalgische droom 
ligt besloten in Busiris’ verwijzing naar de ‘golden age’ van gastvrijheid. Echter, ook 
het handelen van Demokos en de veteranen verwijst ernaar. De strijd tegen de 
Grieken moet immers de glorieuze historie van Troie doen herleven. Vaak wordt de 
terugkeer naar het gouden tijdperk voorgesteld als een te herwinnen continuïteit, die 
een revolutie rechtvaardigt, een ommekeer van de bestaande werkelijkheid. Een 
tweede verhaal in Troie is dat van wraak en vergelding: het verlangen naar wraak moet 
de soldaten de energie geven om de overwinning te behalen. Met dit verhaal van 
strijd is nauw verbonden het derde verhaal, namelijk dat van de hechte gemeenschap 
die bijeen wordt gehouden door verhalen over strijd, verdriet en overwinning. Een 
vierde verhaal is dat van verzoening. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in Hectors 
ontdekking van de menselijkheid van de tegenstander. De verzoening zal leiden tot 
een vorm van  individuele bevrijding – vijfde verhaal – van de oude ketenen van strijd 
voor de gemeenschap.48 Voor Demokos en de veteranen is verzoening vooral iets 
wat de verbondenheid van de eigen groep moet dienen. 

                                                             
47 Mythemen zijn de elementen van mythen die telkens opnieuw opduiken in verschillende 

versies van een mythe of in andere mythen. Vgl. G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van 
Gorp, P.J. Verkruijsse, Vis, Julian & J. Wolfreys, K. Womack & R. Robbins, Key Concepts 
in Literary Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014). 

48 In connectie met de persoonlijke bevrijding heeft verzoening een christelijke en 
humanistische betekenis. De verzoening van bijvoorbeeld Achilles met zijn medestrijders 
getuigt van een ‘communautaristische’ moraal. 
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De stad van Giraudoux zit dus vol met mythemen die elk verbonden zijn met 
fundamentele verhalen. Busiris’ eerste advies verwijst verder naar het verhaal van de 
moderniteit, van de mens die de feiten interpreteert in het licht van wetten en 
verdragen. Afspraken worden gelegitimeerd door de voorstelling van het Sociaal 
Contract, een seculier fenomeen, ver van goddelijke inmenging. Met andere 
woorden, Busiris’ eerste advies verwijst naar het verhaal van de moderniteit.49 Die 
moderniteit is mede het resultaat van een serie revoluties, pauselijke, protestantse en 
seculiere, die vaak voortkomen uit de wens tot terugkeer naar een beter en zuiverder 
tijdperk (maar ondertussen voortbouwden op het bestaande recht).50 Die revoluties 
getuigen verder van wedijver tussen wereldlijke en kerkelijke machten, bijbehorende 
mensbeelden en daarop gebaseerde politieke (en juridische) filosofieën.51 Beide 
machten trachten om, wat Manent noemt, de ordre de l’âme een vorm te geven.52 Het 
christelijke voorstel berust op het mensbeeld van de ‘geknielde mens’ en staat in de 
sleutel van nederigheid. Het seculiere politiek-filosofische voorstel gaat uit van de 
‘staande mens’ (l’homme debout) die trots zijn lot in eigen hand neemt.53  

Kortom, het is verleidelijk om Busiris uitsluitend te interpreteren als fantast zonder 
ruggengraat die de werkelijkheid tot twee keer toe naar zijn hand zet, een waarachtig 
vertegenwoordiger van het recht als école de l’imagination. Busiris geeft echter ook 
zicht op het recht als een school der verbeelding in een andere zin, te weten als een 
traditie, een cultureel proces van overdracht via overtuiging en interpretatie van 
normatieve informatie bestaande uit ideeën en praktijken, door de tijd heen. 

                                                             
49 Peter Wagner, Theorizing Modernity, (Sage publications ltd, 2001),p. 3. Het begrip 

moderniteit heeft twee facetten: enerzijds is het filosofisch en bevat het een aantal 
epistemologische uitgangspunten, anderzijds is het empirisch en duidt het een object aan, 
i.c. een tijdperk en een sociale en culturele constellatie etc. Zie ook: G. Delanty, 
‘Modernity’, The Blackwell Encyclopedia of Sociology (Blackwell Publishing, 2007), pp. 
3068–70. André-J. Arnaud, Entre modernité et mondialisation, Leçons d’histoire de la 
philosophie du droit et de l'état, 2e edn (Paris: L.G.D.J., 2004), p. 272. P. Fitzpatrick, The 
Mythology of Modern Law (London & New York: Routledge, 1992), p. . 

50 H. J. Berman, Law and Revolution, the Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge 
MA: Harvard University Press, 1983), p. 15. 

51 P. Manent, La cité de L’homme (Paris: Flammarion, 1994), Idem, Les métamorphoses de la 
cité (Paris: Flammarion, 2010). In Nederland is vooral bekend La raison des nations 
(Gallimard, 2006), vgl. B. van Roermund, ‘De halve waarheid van het populisme’, R&R, 
Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2011. 

52 Die ‘ordre de l’âme’ is een, handelings- en begripskader, een verklaring en duiding van 
hoe de mens is en hoe hij zich tot de wereld verhoudt en hoe hij dientengevolge de sociale 
en politieke wereld (‘la cité’) moet zien. 

53 Manent zet hier dus niet de christelijke en wereldlijke machten uit de Middeleeuwen 
tegenover elkaar, maar plaatst het seculiere voorstel in een oudere traditie. 
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Dat is herkenbaar in de dialoog tussen Hector en Busiris. Hector bestempelt het 
recht als school der verbeelding, een school die nog vrijer omgaat met de 
werkelijkheid dan dichters doen:  

Mon cher Busiris, nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles 
de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste 
la réalité.54   

Hij veroordeelt Busiris’ eerste advies dan ook als een irrelevante en schadelijke 
fantasie. Zijn ‘Forge-nous une vérité’ is uiteindelijk een pleidooi gericht tot Busiris en 
beroepsgenoten om het recht te zien als school der verbeelding in een positieve zin, 
namelijk als een normatieve praktijk gericht op het behoud van de politieke 
gemeenschap.55 

Bij die visie op het recht als een ‘constitutieve retorica’56 gaat het om een visie op 
rechtsvorming als een breed gedragen maatschappelijke proces,57 waarbij de voor 
een deel impliciete grondtekst (dus niet de fysieke Grondwet) van het recht nader van 
betekenis wordt voorzien en het daarin gelegen verhaal telkens een nieuwe vertaling 
krijgt. Het recht is dan, in de woorden van White ‘a set of recources made available by a 
culture for speech and argument on those occasions, and by those speakers, we think of as 
legal.’58 De legitimiteit van dat proces van rechtsvorming ligt, behalve in de eerder 
genoemde waarborgen van institutionele ordening, legaliteit, rationaliteit en 
redelijkheid besloten in de kwaliteit van dat proces.59  Troie toonde ons in ieder geval 
een stad met een probleem op het punt van de kwaliteit van de informatie en 
besluitvormend vermogen van het debat, mede onder invloed van de onzekerheid 
hoe nieuwe ontwikkelingen te duiden. Anders gezegd, Troie doet beseffen dat het 
recht als school van verbeelding berust op een hoogwaardig, kritisch, reflectief en 
vernieuwend debat. Maar waarin vindt dat zijn grondslag? En welk verhaal hoort 
daarbij? 

                                                             
54 Troie, Acte II, Sc. 5, p. 295, 296 vertaling: ‘Mijn beste Busiris, wij allen weten hier dat het recht 

de krachtigste school van de verbeelding is. Nog nooit heeft een dichter de werkelijkheid zo vrij 
geïnterpreteerd als een jurist.’ 

55 Vgl. J. B. White, The Legal Imagination. 
56 Vgl. H.P. Glenn, Legal Traditions of the World, Sustainable Diversity in Law, (New York: 

Oxford University Press, 2010). Vgl. J. B. White, The Legal Imagination (Boston, Toronto: 
Little, Brown and Company, 1973). 

57 Over maatschappelijke rechtsvorming, zie J.L.M. Gribnau (red.), Maatschappelijke 
rechtsvorming, vijf Tilburgse essays (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2005). 

58 J. B. White, Heracles’ Bow (University of Wisconsin Press, 1989), p. 33. 
59 Op de vraag in hoeverre dit ook zou moeten gelden voor onderdelen van het bestuurlijk 

beleidsvormingsproces, kom ik terug aan het einde van de conclusie. 
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Korte samenvatting van Deel I 
Hiervoor besprak ik de verhouding tussen vertrouwen, geloofwaardigheid en 
legitimiteit aan de hand van enige literatuur over deze begrippen. Legitimiteit hangt 
samen met geloofwaardigheid, betrouwbaarheid (materiële geloofwaardigheid) en 
vertrouwen. De legitimiteit en betrouwbaarheid van juridische instituties wordt 
onderbouwd door onder meer de staatsrechtelijke ordening en bestuurlijke rationa-
liteit. Geloofwaardigheid wordt grosso modo gezien als bepaald door ‘eerlijkheid en 
betrouwbaarheid’, maar het toneelstuk Troie maakt erop attent dat voor de 
geloofwaardigheid van rechtsstatelijke instituties meer nodig is dan ‘eerlijkheid en 
betrouwbaarheid en institutionele garanties. De ideële geloofwaardigheid van het 
recht, rechtsstaat en democratie berust mede op verhalen.60 In het licht van de 
huidige situatie van recht en democratie, luidt de vraag dan ook welke verhalen er 
achter ‘eerlijk en betrouwbaar’ kunnen schuilen? Wat zijn elementen van ideële 
geloofwaardigheid? Het toneelstuk Troie en met name de rol van Demokos doen 
tevens de vraag rijzen in hoeverre dat wat geloofwaardig is ook legitiem geacht mag 
worden. Welke factoren dragen bij aan de geloofwaardigheid en legitimiteit van het 
recht? 

Het toneelstuk Troie wijst met dit alles op het belang om de relatie van geloofwaar-
digheid tot legitimiteit nader te onderzoeken, mede met het oog op het begrijpen van 
de relatie tussen recht en het politieke domein en tussen rechtsstaat en democratie. 
Binnen het kader van een visie op het recht als argumentatiecultuur raakt de vraag 
naar de geloofwaardigheid en legitimiteit uiteindelijk ook die naar de relatie tussen 
legitimiteit en retorica. Dit alles uiteraard voor zover dat mogelijk is in de context van 
een literair-juridisch exposé.  

Zoals gezegd, bespreek ik hierna een aantal teksten uit de receptie van ongelovige 
Thomas rondom het thema geloofwaardigheid en legitimiteit. Wat vertellen zij over 
factoren voor ideële geloofwaardigheid van het recht? Welke verhalen horen 
daarbij? 

60 Met andere woorden: Troie wijst op het belang van ideële geloofwaardigheid en daarmee 
op het belang van een kwalitatieve visie op recht, rechtsstaat en democratie, maar wat 
maakt ideëel geloofwaardig tot legitiem? Dit is ook een vraag die uiteindelijk raakt aan de 
legitimiteit van retorica. Indachtig Bokhorsts definitie van legitimiteit is dit ook een vraag 
naar de grondslagen van rechtvaardigheid. 

75





DEEL II  

ONGELOVIGE THOMAS 
 

Hoofdstuk 3 De erkenning van Thomas  
De Thomaspassage in het evangelie van Johannes 
 

Dit is de eerste tekst van Deel II van dit onderzoek naar de retorische factoren voor de 
legitimiteit. Dit deel bevat de verschillende literaire teksten. De eerste daarvan is de passage 
uit het Johannesevangelie over de ongelovige Thomas.1 Ik besteed hieronder eerst aandacht 
aan de tekst zelf, plaats deze vervolgens in een filosofisch kader en trek tot slot de lijn door 
naar het recht. In de serie te bespreken teksten neemt deze tekst een belangrijke positie in. De 
passage schetst een kader dat van belang zal blijken voor begrip van de latere teksten.  

1. De ongelovige Thomas heeft een vraagteken 
In de passage die ik hierna bespreek is Thomas de apostel die niet kan geloven dat 
Jezus uit de dood is opgestaan. Hij wil de kruiswonden van Jezus zien en voelen. 
Nadat Thomas de wonden gezien heeft, gaat hij overstag en gelooft hij onvoor-
waardelijk. De passage is bekend. Ze is ook veelvuldig uitgebeeld in de beeldende 
kunst en dan meestal zo dat Thomas de gewonde Jezus daadwerkelijk aanraakt. Een 
ongelovige Thomas is iemand die graag bewijzen wil hebben voor wat hem wordt 
verteld.  

Het personage van Thomas en de daaraan verbonden thematiek is nog altijd actueel. 
In De ongelovige Thomas heeft een punt, handleiding voor kritisch denken2 presenteren 
Johan Braeckman en Maarten Boudry Thomas als held van de kritische rede. Zij 
onderzoeken in dit boek waarom mensen geloven in voorstellingen die, vanuit een 
kritisch en rationeel perspectief bekeken, waanvoorstellingen zijn. Zo geloofde 
Conan Doyle, schepper van de scherpzinnige detective Sherlock Holmes, in elfjes. 
Dat lijkt voer voor een romanschrijver. Voor Braeckman en Boudry echter toont 
Doyle aan hoe ‘selectieve waarneming’, gekoppeld aan een diep verlangen om 
bewijzen te vinden voor het spirituele en het bovennatuurlijke, ook een zeer 
verstandig persoon tot bijzonder onwaarschijnlijke overtuigingen kan brengen.’3 

                                                             
1 Joh. 20:24-29. 
2 J. Braeckman & M. Boudry, De ongelovige Thomas heeft een punt (Antwerpen: Houtekiet, 

2011). 
3 Braeckman & Boudry, a.w., Hoofdstuk 2. 
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Thomas is inderdaad de geschiedenis ingegaan als kritische realist. Toch is dat niet de 
enige mogelijke betekenis van Thomas. Het Engelstalige Doubting Thomas duidt niet 
zozeer op ongeloof (incredulity), maar op vertwijfeling en heeft dus een meer 
existentiële betekenis. Realistisch bewijs is onvoldoende om iemand uit vertwijfeling 
te halen. Er is meer voor nodig. Zoals nog zal blijken in hoofdstuk 5 is de betekenis 
van Thomas als kritische realist een 19e-eeuwse erfenis, beïnvloed door de 
Verlichting en door idealen van democratie. 

De diversiteit van betekenissen die aan Thomas’ ongeloof gehecht kunnen worden, 
toont dat Thomas eerder een vraagteken dan een punt heeft. Wat zegt deze passage 
ons in deze tijd? Wat zegt Thomas’ ommekeer in zijn houding tegenover de bood-
schapper van een betekenisvol verhaal over de factoren voor geloofwaardigheid van 
zo’n verhaal en welke implicaties zou dat kunnen hebben in de context van recht en 
legitimiteit? Een paar woorden over de relevantie van de Bijbel voor het juridische 
heden.  

2.  De Bijbel als literaire lieu de mémoire 
De passage raakt religieuze vragen. Maar met dit religieuze karakter staat de 
vanzelfsprekendheid om deze tekst in verband te brengen met het recht nog niet 
vast. Geloven in ideeën van recht, waaronder rechtsstaat en democratie, staat niet 
gelijk aan het geloven in een god. Het recht als praktijk is geen religie, niettegen-
staande de sacrale historie van het recht als een sociale praktijk of niettegenstaande 
interpretatiepraktijken die met religieuze attitudes vergelijkbaar zijn.4 De rationele 
argumentatiecultuur van het recht verdraagt zich misschien ook niet met het 
spirituele karakter van een religieuze tekst. Dus waarom in zijn algemeenheid een 
Bijbelse tekst lezen? 

Allereerst zijn de Bijbelse teksten te beschouwen als literatuur. Ze hebben een 
weloverwogen retorische vorm. Naar hun inhoud vormen de Bijbelse vertellingen de 
neerslag van het menselijk ‘onderzoek’ naar de wijze waarop hij zijn wereld en zijn 
relatie met de ander moet duiden. De Bijbelse teksten bevatten een zoektocht naar 

                                                             
4 P. Fitzpatrick, ‘‘What Are the Gods to Us Now?’ Secular Theology and the Modernity of 

Law’, Theoretical Inquiries in Law, 8 (2007), 161. Vgl. Ook D. Daube, Law and Wisdom in 
the Bible, David Daube’s Gifford Lectures, Vol. 2,  C. Carmichael e.a. (West Conshohocken, 
PA: Templeton Press, 2010), Ch. 3. Hij stelt dat het syllogisme zijn oorsprong vindt in de 
diagnostische functie van de oude priesters. Zij vertaalden hun diagnostische ratio 
(symptomen – diagnose – behandeling) naar een juridisch kader (feit, subsumptie onder 
een bepaalde categorie, conclusie), S. Levinson, ‘The Constitution in American Civil 
Religion’, The Supreme Court Review, 1979, 123–51 beschrijft een protestantse en een 
katholieke positie tegenover de Constitution met bijbehorende visies op interpretatie, te 
weten ruimte voor individuele interpretatie resp. volgen van de Supreme Court als 
hoogste gelegitimeerde interpretatieve autoriteit. 
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een ethische en existentiële waarheid. De teksten raken antropologische thema’s, 
waardoor ze het recht iets vertellen over datgene waarover het zich uitspreekt. 

Deze literaire antropologie is van belang voor het recht. De Bijbel is een 
cultuurhistorisch document met ideeën die nog altijd in het recht besloten liggen. De 
ethiek van het recht is beïnvloed door deze christelijke grondtekst. Denk aan noties 
van solidariteit en gelijkwaardigheid. De Bijbel lezen onthult de ideeënhistorische 
dimensie van het recht. Als zodanig kan een Bijbelse tekst dienen als een kritisch 
perspectief waaraan het recht zijn verhaal kan slijpen. 

Meer specifiek is de passage over ongelovige Thomas interessant vanuit cultuur-
filosofisch oogpunt. Zij gaat over de overtuigingskracht van ideeën en idealen. De 
passage confronteert ons met het verhaal over een tamelijk gewone man die waar-
neemt vanuit de hem vertrouwde denk- en leefwereld. Deze man wordt geconfron-
teerd met een nogal ongrijpbare figuur die een visie op de wereld presenteert die 
geheel anders is dan hij, deze Thomas, kent, een visie die slechts bestaat uit woorden. 
De ongrijpbare figuur doet voorts een diepgaand beroep op deze gewone man. Hij 
claimt een engagement met verstrekkende gevolgen voor Thomas.  

Deze retorische en symbolische claim maakt bewust van de kracht en de macht van 
idealen en intellectuele tradities, zowel religieuze als wereldlijke. Een traditie kan 
mensen motiveren en gemeenschappen richting geven, maar ze kan ook een 
machtspolitiek instrument worden. Dat gevaar dreigt vooral als de tekst of het 
basisidee ontdaan wordt van zijn problematische betekenis en als het proces van 
interpretatie wordt gestopt. In de loop van een traditie kunnen de wil en het 
vermogen tot onderzoek van de betekenis van teksten of ideeën verdwijnen. 
(Comparatist Glenn spreekt van ‘closing the door of endeavour’).5 De betekenis van 
een bron kan gefixeerd raken of vervlakken, doordat interpretatie van de bron niet 
meer plaatsvindt of wordt verboden. Symbolen kunnen worden ontdaan van hun 
gelaagde betekenis en tot clichés worden. Het toneelstuk uit hoofdstuk 1 (Troie) gaf 
daarvan een voorbeeld. Het stuk toonde dat, in wezen betwiste, concepten als 
schoonheid, liefde en dapperheid in clichévorm kunnen worden ingezet voor een 
spel van macht en verleiding dat inspeelt op de behoefte aan symboliek. Inzicht in de 
overtuigingskracht van idealen, in de werking van symbolen en in het proces van 
interpretatie is noodzakelijk voor juristen, omdat het recht bescherming wil bieden 
aan idealen (vrijheid van levensbeschouwing), maar ook tegen idealen wanneer deze 
de individuele vrijheid van anderen aantasten. Om het verschijnsel van een traditie te 
begrijpen moet men bronteksten lezen. 

Daarnaast is het recht zelf een intellectuele traditie en voorwerp van een proces van 

                                                             
5 H.P. Glenn, Legal Traditions of the World, Sustainable Diversity in Law, 4th ed. (New York: 

Oxford University Press, 2010), p. 204. 
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overtuiging en interpretatie. De idee van het recht blijft niet beperkt tot de regels in 
het wetboek of in andere rechtsbronnen. De ‘waarheid’ van het recht, zelfs de directe 
betekenis van juridische normen, is niet altijd even tastbaar. Ook de traditie van het 
recht kan voorwerp worden van het sluiten van de deur naar onderzoek en 
interpretatie. De passage uit het evangelie geeft juristen niet alleen zicht op een 
brontekst van het recht, maar ook op een retorische strategie tot overdracht 
daarvan.6 De Bijbelpassage en de teksten uit de receptie ervan geven zicht op het 
proces van vertaling en hernieuwing van de betekenis van deze passage. De 
ongelovige Thomasreceptie biedt de ervaring van het wel en wee van een 
intellectuele traditie.  

De thematiek van de passage rond Thomas bevindt zich derhalve op het kruispunt 
van culturele, existentiële, epistemologische en retorische vragen die relevant zijn 
voor het recht in zijn morele dimensie, als cultureel fenomeen en als retorische 
activiteit. De vragen die in de Thomas-tekst besloten liggen, hebben hun relevantie 
niet verloren. Thomas heeft zich in het dagelijks denken genesteld, zoals te zien is 
aan de bekendheid van de passage, aan het dagelijks spraakgebruik en aan de serie 
auteurs na Johannes die het thema van geloof en ongeloof hebben bewerkt en 
aangepast aan de vragen uit hun tijd.7 

Ik lees de Bijbelse tekst dus als literaire en cultuurhistorische tekst die op zijn wijze de 
vragen uit die tijd een verwoording gaf en betekenisvolle elementen heeft die 
herkenbaar zijn in de ideeën van het recht. Als niet-theoloog steun ik bij de 
verklaring van de passages op het werk van anderen.8 Daarvan noem ik met name 
William Bonney en Glenn W. Most.9 Bonney hanteert in Caused to Believe een 
narratologisch perspectief. Daarbij baseert hij zich op Ricoeurs visie op taal als 
toegang tot discussie en op literatuur als een onderzoek en vormgeving van de 
werkelijkheid. Beide visies liggen besloten in dit proefschrift, waarmee Bonney’s 
lezing aansluit op het perspectief dat ik hier hanteer.10 Als zodanig ondersteunt 
Bonney de lezing van het evangelie door Most. Most benadert het verhaal van 
Doubting Thomas vanuit een reader-response theorie en heeft daarbij oog voor de 

                                                             
6 In zichzelf zal deze strategie van waarde blijken, omdat ze twijfel serieus neemt. Zie 

hierna par. 5. 
7 Voor een overzicht van de receptie in andere landen, zie bijv. A. C. Swindell, Reforging the 

Bible, More Biblical Stories and Their Literary Reception (Sheffield UK: Sheffield Phoenix 
Press, 2014).  

8 Voor de claim van integriteit, zie ook R. Alter, The Art of Biblical Narrative (Basic Books 
2011), p. 10. 

9 W. Bonney, Caused to Believe, The Doubting Thomas Story at the Climax of John’s 
Christological Narrative (Leiden, Boston: Brill, 2002) en. Most.  

10 Bonney analyseert hoe de tekst van het evangelie zijn ideale lezer construeert. Het 
evangelie doceert zijn lezer omtrent de identiteit van Jezus en daarnaast over zijn 
relationele methode, zie Bonney, a.w. p. 100. 
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retorische en psychologische aspecten van het handelen van Jezus en Thomas en van 
de vertelling ervan in het evangelie. Ook plaatst Most het evangelie in een 
cultuurhistorisch perspectief. Hij heeft oog voor de hellenistische invloeden en 
gnostische gevolgtrekkingen. Een nadere check vanuit theologisch perspectief levert 
Léon-Dufour.11  

Geschiedenis en verhaal 
Tot slot verlangt de zorgvuldigheid van de narratieve opbouw van het Johannes-
evangelie een minimaal narratologisch inzicht. In beginsel is een verhaal de verkorte 
uitdrukking voor een verhalende tekst, mondeling of geschreven. Binnen de narrato-
logie maakt men echter een nadrukkelijk onderscheid tussen een aantal dimensies 
van het verhaal: 1) de geschiedenis (ook ‘diegesis’), 2) de wijze waarop deze 
gepresenteerd wordt, het verhaal, en 3) de wijze waarop deze verteld wordt (de 
vertelinstantie).12 Voor de geschiedenis staat centraal een persoon die handelt binnen 
een bepaalde tijd en ruimte. De geschiedenis heeft een bepaalde morfologie; ze 
verloopt volgens een stramien van een situatie vooraf naar een complicatie, die een 
actie en dynamiek oproept. Deze leiden op hun beurt tot een gevolg en een finale 
staat. Het verhaal daarentegen presenteert de geschiedenis via chronologie en ritme 
en perspectief. Het verhaal ‘plot’ de geschiedenis; het zet uiteen hoe de passage van 
één staat naar een volgende plaatsvond en waarom. Tot slot wordt een verhaal ook 
verteld; er is een vertelinstantie die de act van het vertellen pleegt.13 Deze verteller 
verhoudt zich op een bepaalde manier tot de geschiedenis (diegesis).14 Hij kan 

                                                             
11 X. Léon-Dufour, Lecture de L’évangile Selon Jean, Tome IV (Paris: Editions du Seuil, 1996). 
12 Dit belangrijke onderdeel van de literatuurwetenschap heeft lange tijd onder sterke 

invloed gestaan van het structuralisme. Binnen de narratologie vertaalde zich dat in een 
concentratie op de betekenis van een tekst aan de hand van het spel van onderlinge 
krachtsverhoudingen binnen de vertelling. De structuralistische verteltheorie staat in 
hoge mate onder invloed van J. Genette. Mieke Bal, wiens inleiding tot de narratologie 
invloedrijk is, is een volgeling van Genette.  

13 Afhankelijk van de theoretische stroming duidt men de geschiedenis aan als Fabula en de 
vertelling aan als Suzjet, in navolging van de Russische formalisten. Genette en Bal 
spreken over ‘histoire’ en ‘discours’, maar maken binnen het discours wel een 
onderscheid tussen ‘récit’ of verhaal en anderzijds narration en vertellende tekst. In het 
Engels story-tekst- narration. Ik verwijs naar M. Bal, De Theorie van vertellen en verhalen 
(Muiderberg: Coutinho, 1990). Zie ook: G.J. Van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. 
Verkruijsse, G.J. Vis, ‘Algemeen Letterkundig Lexicon’ (Digitale bibliotheek van 
Nederlandse Letteren (dbnl), V. Jouve, La poétique du roman (Paris: Armand Colin, 2001).  

14 Er zijn dan een aantal mogelijkheden. De verteller staat buiten de geschiedenis; Hij staat 
er buiten en getuigt slechts (extradiegetisch). Hij kan daarbij getuigen van gebeurtenissen 
die slechts anderen treffen (heterodiegetisch) of van gebeurtenissen die hemzelf 
betroffen (homodiegetisch). De verteller kan ook zelf een personage zijn (intradiegetisch) 
en daarbij ofwel geen actieve rol spelen in de geschiedenis (heterodiegetisch, bijv. 
Scheharazade) of juist wel (homodiegetisch). Zie o.a. Bal, a.w. 
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vertellen als getuige over het handelen van anderen of van zichzelf, of hij vertelt als 
een personage. Het is van belang om de geschiedenis te onderscheiden van de 
verhaalsmatige ingrepen en van de instantie die deze vertelt. 

De behandeling van de tekst valt verder in twee delen uiteen. Paragraaf 3 gaat over de 
eigenlijke Thomaspassage, paragraaf 4 tot en met 7 over de factor van geloofwaar-
digheid van het recht die gedestilleerd kan worden uit de passage. Het evangelie-
verhaal levert een eerste antwoord op de vraag naar retorische factoren voor 
legitimiteit. Dit antwoord blijft doorklinken in de latere teksten uit de receptie.  

3. Thomas in het Johannesevangelie 
Om de passage goed te kunnen begrijpen, moeten we deze plaatsen in de context van 
het Johannes-evangelie. Het Johannes-evangelie is het jongste van de vier canonieke 
evangeliën. Het onderscheidt zich van de drie zogenaamde synoptische evangeliën 
door vorm en inhoud.15 Het stamt, naar men schat, uit de jaren 90-100 na Christus 
en is afkomstig uit een Joodse traditie onder Hellenistische invloed.16 Het Johannes-
evangelie wordt ook wel het evangelie van het woord, het logos-evangelie, genoemd. 
Dit, omdat Johannes het belang van het goddelijk woord benadrukt. Dat zien we 
terug in de aanvang van het evangelie: ‘In het begin was het Woord, het Woord was 
bij God en het Woord was God.’17 Verder is het Johannes-evangelie, in vergelijking 
met de andere evangeliën, ook een narratief welbewust evangelie. De focus is gericht 
op de acceptatie door de gelovige van het woord van God, een niet zichtbaar 
fenomeen.18 De vorm is gericht op deze acceptatie. Dat zien we terug in de opbouw 
naar de ongelovige Thomaspassage. De lezer wordt voorbereid op het ‘magische’ 
moment waarop Thomas Jezus inderdaad op zijn woord gelooft. Laten we kijken 
naar die opbouw. 

De naam van Thomas valt op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament.19 De 
belangrijkste passages in het Johannes-evangelie zijn die over de opstanding van 
Lazarus (Joh. 11:16), die over ‘het kennen van de weg’ (Joh. 14:5) en de meest 
bekende passage: die over het ongeloof van Thomas met betrekking tot de 
opstanding (Joh. 20:24-29). De apostel Thomas speelt ook een rol in apocriefe (niet-
canonieke) teksten. In het gnostische Evangelie van Thomas is Thomas de 

                                                             
15 Synoptisch, omdat de evangelies van Markus, Mattheus en Lucas zodanig op elkaar lijken 

dat ze in een synopsis naast elkaar konden worden geplaatst. (Voor juristen: zoals ook het 
oud BW en het Ontwerp voor het Nieuw BW in een zogenaamd kolommen BW naast 
elkaar werden geplaatst.) 

16 F. Kermode, ‘Jean’, Encyclopédie littéraire de la Bible (Paris: Bayard, 2003), p. 540. 
17 Joh 1:1 
18 F. Kermode, ‘Jean’, Encyclopédie littéraire de la Bible, p. 553. 
19 Voor de volledigheid noem ik de verwijsplaatsen: Mt 10:3, Mr 3:18, Lu 6:15, Joh. 11:16, 

14:, 20:24-29, 21:2, Hand. 1:13. Ik verwijs naar De Nieuwe Bijbelvertaling (Heerenveen, ’s 
Hertogenbosch: NBG, Katholieke Bijbelstichting, 2005). 
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bevoorrechte tegenspeler van Jezus. Hij is niet ongelovig, maar juist de eerste apostel 
die de boodschap van Jezus te horen krijgt en begrijpt. De Handelingen van Thomas 
verhalen over de reis van de apostel naar Indië en over zijn wonderdaden. (In Indië 
bevinden zich nog immer Thomaschristenen.) Het Kindheidsevangelie van Thomas 
vertelt over de jeugd van Jezus. Hoe interessant al die teksten ook zijn, toch moet ik 
mijn bespreking beperken tot de teksten uit het evangelie van Johannes. Deze 
hebben de Thomas-receptie het meest beïnvloed.20 

De eerste twee tekstenover Lazarus en over ‘het kennen van de weg’ (Joh. 11 en 14), 
vormen een opmaat tot de kernpassage in Johannes 20. Wat speelde? ‘Er was iemand 
ziek, een zekere Lazarus uit Betanië,’ begint Joh. 11:1. Het bericht komt Jezus ter ore. 
Hij wil erop afgaan, maar zijn leerlingen protesteren, uit vrees voor zijn leven: ‘Maar 
rabbi, (...) de Joden willen u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’ Ze 
trachten Jezus gerust te stellen: ‘Als hij  slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Maar 
Jezus houdt vol, mede omdat er zo weer een gelegenheid is dat zijn leerlingen ‘tot 
geloof kunnen komen.’ ‘Laten we dan nu naar hem toe gaan,’ maant Hij zijn 
discipelen. Waarop Thomas stelt: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te 
sterven.’21 Thomas lijkt er op een wat fatalistische wijze vanuit te gaan dat Jezus het 
avontuur niet zal overleven, maar betoont zich hier wel een trouwe bondgenoot. 

Joh. 14 speelt tijdens de maaltijd die bekend is geworden als het Laatste Avondmaal. 
Jezus en zijn discipelen liggen aan, maar Judas is al weggegaan. De duivel had al bezit 
genomen van Judas, bericht Johannes de lezer (Joh. 13:27). Jezus bereidt zijn 
leerlingen voor op wat komen gaat: ‘Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij 
jullie.’22 Op Petrus’ vraag waar hij dan wel heen gaat, antwoordt Jezus: ‘Ik ga ergens 
naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’23 Hij verzekert zijn 
leerlingen: ‘Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan 
zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de 
weg naar waar ik heen ga.’24 Thomas, in zijn rol van naïeve dan wel kritische 
vragensteller, vraagt dan: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden 
we dan de weg daarheen kunnen weten?’ De vraag biedt Jezus de gelegenheid om te 

                                                             
20 Over het Thomas evangelie o.a. E. Pagels, Ketters en rechtgelovigen, de strijd om de ware leer 

in het vroege Christendom, Kosmos-Z&K (Utrecht, 2003): het evangelie van Johannes zou 
geschreven zijn op het hoogtepunt van een controverse. Het evangelie van Thomas zou 
vooral de nadruk leggen op een individuele en meer spirituele vorm van geloof, terwijl het 
Johannesevangelie de gemeenschap benadrukte, hetgeen het geschikt maakte als 
fundament van een verenigde kerk, aldus Pagels op p. 34. 

21 Joh. 11:16. 
22 Joh. 13:33. 
23 Joh. 13:36. 
24 Joh. 14:3, 4. 
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verkondigen: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven...’25 

Het ongeloof ofwel de twijfel van Thomas in Johannes 20:24-29 vormt dan het 
sluitstuk van de poging van het evangelie om de lezer te doordringen van de 
betekenis van het goddelijk woord, een betekenis die de aardse maatstaven van 
waarheid en werkelijkheid overstijgt. De voorafgaande passage verloopt aldus: 
Maria uit Magdala ontdekt dat de steen voor het graf van Jezus weg is. Ze ontmoet 
Jezus van wie ze denkt dat hij de tuinman is en ze stelt vervolgens de discipelen op de 
hoogte van haar ontmoeting. Terwijl de discipelen zich uit angst voor de Joden in een 
ruimte bevinden waarvan de deur op slot is, verschijnt Jezus (niettemin) aan hen en 
toont hun zijn verwondingen. Bij het zien van deze tekenen bekennen de discipelen 
hun geloof. Thomas is daarbij niet aanwezig – de reden waarom vermeldt de tekst 
niet –, maar als hij later van de discipelen hoort dat zij ‘de Heer hebben gezien’, stelt 
hij een boude eis: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met 
mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 
Het verhaal vervolgt dan met de daadwerkelijke ontmoeting van Thomas en Jezus, 
precies een week na de eerste verschijning aan de discipelen. De discipelen, inclusief 
Thomas, zijn weer bij elkaar, achter gesloten deuren. Nadat Jezus de discipelen vrede 
heeft gewenst, wendt hij zich tot Thomas. ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’26 waarop 
Thomas per onmiddellijk antwoordt met zijn geloofsbelijdenis: ‘Mijn Heer, mijn 
God.’ Of Thomas daadwerkelijk gebruik gemaakt heeft van Jezus’ aanbod van een 
tastbaar bewijs, vermeldt de tekst niet. Wat de tekst nog wel vertelt is het oordeel van 
Jezus: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Daarna wordt het evangelie 
snel besloten met de mededeling dat Jezus nog meer wondertekenen voor zijn 
leerlingen heeft gedaan. Het slothoofdstuk 21 voegt geen nieuw perspectief meer 
toe.27 De Thomaspassage vormt dus een belangrijk eindpunt van het evangelie. 

4. De realistische positie, twijfelaars in het Evangelie 
De passage rond ongelovige Thomas vervult een belangrijke functie bij het 
uitwerken van de thematiek van het Johannes-evangelie. Deze blijde boodschap 
draait om verschillende vormen van twijfel, geloof en validiteit van bewijsmiddelen. 
Voor nader begrip van de betekenis van Thomas' omslag moeten we eerst kijken 
naar de positie van Thomas ten opzichte van andere twijfelaars uit het evangelie.  

Thomas verschijnt de lezer meermalen als loyale leerling die echter niet bij machte 
lijkt om het perspectief van Jezus geheel en al te bevatten. Hij redeneert volgens een 
aardse logica, ‘a material, concrete point of view. He judges by appearances,’ aldus 
Resseguie in zijn studie van het gezichtspunt en de focalisatie in het evangelie van 

                                                             
25 Joh. 14:5, 6. 
26 Joh. 20:28 
27 Most, Doubting Thomas, p. 67. 
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Johannes.28 Maar hoe moeten we dit zien? Is Thomas de representant van de lezer? 
Of heeft hij daarnaast nog een kritische functie? 

Thomas is niet de enige twijfelaar in het evangelie, maar wel een bijzondere. Het 
Johannes-evangelie presenteert de lezer meer van dit soort personages. Zo Natanaël 
in Johannes 1. Natanaël krijgt te horen dat de man over wie Mozes en de profeten 
spraken gevonden is en uit Nazareth komt. ‘Uit Nazareth?(…) Kan daar iets goed 
vandaan komen?’ vraagt Natanaël.29 Even daarna arriveert Jezus. Hij geeft Natanaël 
een compliment: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’30 Natanaël 
is hoogst verbaasd dat Jezus hem herkent. Als aan Natanaël duidelijk wordt dat Jezus 
hem heeft gezien, zonder dat hij dat zelf had gemerkt, erkent hij Jezus als Rabbi, 
zoon van God en koning van Israël. Jezus confronteert Natanaël met zijn aardse 
logica: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je 
zult nog grotere dingen zien.’31 Een andere twijfelaar is Nikodemus in Joh. 3. Als 
Jezus de doop voorstelt als voorwaarde tot het leren kennen van God, vraagt 
Nikodemus: ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ Net als Natanaël 
fungeert deze geleerde Farizeeër als tegenstem en aangever.32  Hij geeft Jezus de 
mogelijkheid om zijn boodschap over de betekenis van de doop te verkondigen: 
wedergeboren worden in de geest van God.33 Ook in Joh. 4 over de Samaritaanse 
vrouw gebeurt iets dergelijks: Jezus, vermoeid van de reis van Judea naar Galilea, gaat 
naast een put zitten en vraagt een Samaritaanse vrouw om water. Ze is verrast, Joden 
zouden geen water accepteren van Samaritanen met wie ze immers geen 
betrekkingen onderhouden, waarop Jezus stelt: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie 
het is die u om water vraagt, zou u hèm erom vragen en dan zou hij u levend water 
geven.’ Het antwoord van de Samaritaanse –’Maar heer, (…) u hebt geen emmer, en 
de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen?’ – dient als opstap voor 
Jezus’ uitleg over de betekenis van levend water: niet zozeer stromend water, maar 
verbindend water.34  

Deze twijfelaars verbeelden elk een perspectief op de persoon en het handelen van 
Jezus. Tezamen vormen ze een realistisch portret van de ervaring die de mensheid 

                                                             
28 J. L Resseguie, The Strange Gospel, Narrative Design and Point of View in John (Brill 2001), 

p. 163. 
29 Joh. 1:47 
30 Joh. 1:48 
31 Joh. 1:51. 
32 Zijn handelen bereidt het geloof van Maria Magdalena voor, vgl. Most, Doubting Thomas, 

p 54.  
33 Vgl. Joh. 19:39. Zijn opvoering in connectie met water houdt wellicht verband met een 

verhaal uit de rabbijnse literatuur over een Nakdimon ben Gourion. Zie verder: Piet van 
Veldhuizen, ‘Nicodemus en Nakdimon dezelfde? (www.woordenmetzielenzin.nl)’  

34 Joh. 4:7-15 
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heeft met Jezus.35 Als zodanig begeleiden ze ook de lezer bij zijn interpretatie van het 
evangelie en bij het begrip van Johannes’ claim over de kracht van het goddelijk 
woord waarvan dat evangelie al in de eerste verzen melding maakt.36 Via deze 
personages verschaft Johannes de lezer de mogelijkheid om zijn aardse visie bij te 
stellen en door te dringen tot de leven-verschaffende en verbindende betekenis die 
gewone woorden krijgen in de boodschap van Jezus.37 Dat woord verwijst niet 
zozeer naar een aardse werkelijkheid, maar verwijst met de kracht van poëzie naar 
een betekenis van tweede orde. Deze twijfelaars bieden dus niet slechts voorbeelden 
van een naïef antwoord op Jezus; ze vervullen een rol bij het uitdragen van de 
centrale boodschap van het evangelie.38 Ze vertegenwoordigen het materiële 
perspectief. Thomas is in dat opzicht bijzonder, aangezien hij een apostel is, die beter 
zou moeten weten. Thomas vertegenwoordigt daarmee een exegetische positie hoe 
je met het Woord omgaat. ‘Thomas’ point of view is similar to the Jewish authorities 
who exegete at a material, concrete level and fail to see a second, spiritual level.’ Bij 
monde van Thomas lijkt het evangelie een exegetische kritiek te leveren op de visie 
van de Joodse autoriteiten die daartoe niet in staat waren.39  

Uit het voorgaande komt naar voren dat het Johannes-evangelie een zorgvuldig 
opgebouwd evangelie is, dat een visie en een ethiek verkondigt langs de weg van het 
verhaal, het perspectief en de vertelretorica. Op het niveau van het verhaal fungeren 
Thomas en andere personages als stand-in van het publiek. Op hen kan het publiek 
zijn twijfel projecteren over het goddelijke Woord. Thomas lijkt daarbij de 
vertegenwoordiger van een materiële interpretatiepositie. Jezus is deze realist dan ter 
wille door het tonen van visuele tekenen. Deze retorica ligt ook besloten in de tekst 
zelf. Johannes komt, als was hij Jezus, zijn ‘ongelovige en realistische lezers tegemoet 
in een beeldend en degelijk geconstrueerd verhaal.  

De vraag die bij dit alles rijst is echter wel hoe we dat gebaar van Jezus  (en de 
strategie van Johannes) moeten interpreteren. Is het tonen van de wonden een 
concessie aan de menselijke behoefte aan realistisch en visueel bewijs? Dan zou 
Thomas, zoals Braeckman en Boudry menen, inderdaad een punt hebben.40 Laten 
we ons verdiepen in de retorica van de scène. 

5. In gesprek, analyse van de retorica van de scène 
Thomas vraagt naar bewijs. Op Thomas’ vraag toont Jezus dan zijn tekenen. Direct 
                                                             
35 Bonney, Caused to Believe, p. 10. 
36 Resseguie, p. 109 met verwijzing naar Alan Culpepper en Craig Koester. 
37 Bonney, p. 31 
38 Resseguie, p. 110. 
39 Resseguie, p. 164. 
40 Namelijk door te bevestigen dat de mens een realist is die voor altijd tekort schiet in 

spiritueel inzicht. Hierna zal blijken dat er redenen zijn dat Jezus zijn gesprekspartner 
voor meer aanziet dan dat. 
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daarop maakt Thomas een leap of faith en verklaart hij dat Jezus zijn God en Heer is. 
Waarom leidt zien pas tot geloof in goddelijke woorden?  

Daartoe moeten we eerst kort teruggrijpen op hetgeen ik in hoofdstuk 2 uiteenzette 
over geloof en geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid heeft betrekking op de mate 
waarin het publiek een spreker of diens uitspraken geloof  waard acht. Net als 
vertrouwen heeft dat geloof twee kanten: een rationele kant (materiële geloofwaar-
digheid/ geloof-dat) en een ethische kant (ideële geloofwaardigheid/ geloof-in). Bij 
geloofwaardigheid gaat het om waarheid en/of waarachtigheid. Geloof-dat berust op 
waarneming en logica. Het gaat om waarschijnlijkheid en verdedigbaarheid. Twijfel 
kan worden weggenomen door onder meer visueel bewijs. Geloof-in (‘belief’) berust 
op overtuiging over een uitspraak als een zaak van waarde en op geloof in de ander 
als iemand die zaken van waarde hoogacht. In het verlengde daarvan ligt religieus 
geloof, ‘faith’. Vanuit een retorisch perspectief heeft materiële geloofwaardigheid 
betrekking op de dimensie van logos van het spreken en ideële geloofwaardigheid op 
de dimensie van ethos. Daarnaast vraagt geloofwaardigheid om inleving in het 
perspectief en in de emoties van het publiek, om pathos. 

Ik keer terug naar de Bijbelse scène. Thomas’ zien, geloof-dat, leidt hier tot geloof-in, 
zou je zeggen. Dat verklaart echter niet dat Thomas niet verder doorvraagt naar het 
ook kunnen voelen van de verwondingen. Verder maakt het overtuigende effect van 
het realistische zien de overgang van ‘geloof-dat’ naar ‘geloof-in’ nog steeds niet 
overtuigend. Waarom gaat Thomas zonder te voelen al overstag? Waarom moeten 
we aannemen dat hij als man van het bewijs, de ‘geloof-dat-denker’, op het krijgen 
van zijn zin opeens een ‘geloof-in’ houding aanneemt? En bovendien: wat is dat 
‘geloof-in’ eigenlijk waard? Geloven in iets als van waarde is van een andere orde dan 
geloven dat iets ‘logisch’ of aanvaardbaar is. Juristen zouden zeggen: hoe kan men uit 
‘Sein’ een ‘Sollen’ afleiden, hoe uit een feitelijkheid een norm? In retorische termen 
gesteld: wat rechtvaardigt de sprong van logos naar ethos? Daar komt nog bij dat 
waarschijnlijkheid en betrouwbaarheid niet passen bij de missie van het evangelie. 
Dat heeft toch juist als doel om te tonen dat geloof-in niet te maken heeft met een 
fysieke of zichtbare werkelijkheid?41 Er is echter grond om aan te nemen dat het 
gebaar van Jezus richting Thomas meer is dan het eenvoudigweg tonen van zichtbaar 
bewijs en dat Thomas’ omslag ook een substantiëlere betekenis heeft, meer 
overdacht is, dan een woordloze, ‘blinde’ overgave. Jezus’ gebaar is niet slechts een 
kwestie van bewijs dat behoort tot de categorie van het geloof-dat. Het kan gezien 

                                                             
41 Most, p. 62. Most voegt daaraan toe dat de wens om een strikt onderscheid te maken 

stamt uit de 16e en 17e eeuw. De teksten die in Hoofdstuk 5 aan de orde komen 
bevestigen dit. Ook Audi doet in zijn artikel zijn uiterste best om te vertellen dat geloof-in 
en faith niet afhankelijk zijn van aan de werkelijkheid gerelateerde bewijzen. 
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worden als een teken met een intermenselijke symboliek.42 

Dialoog en erkenning 
Het is hier van belang om zich de beschreven gebeurtenissen voor ogen te halen en te 
letten op de communicatieve context en de psychologische aspecten. In Joh. 20:25 
legt Thomas zijn wens neer om te zien en te voelen, nadat de discipelen hem hebben 
verteld over de terugkomst van Jezus. Hij uit zijn wens in een openbare discussie. Dat 
verklaart iets over de stelligheid van zijn wens. In zijn eentje, tegenover een groep 
van enthousiastelingen die hem vertellen over een life-changing event, zet Thomas 
zich schrap en stelt hij zijn eis. 

De ontmoeting met Jezus geschiedt in een andere situatie. De deuren zijn gesloten. 
En, hoewel de ontmoeting plaatsvindt in het bijzijn van de groep van discipelen, is er 
toch sprake van een zekere beslotenheid. Jezus ‘richtte’ zich immers tot Thomas, 
vermeldt Joh. 20:27. Andere vertalingen hebben het over ‘zeggen’. De groep van 
discipelen fungeert daarbij als getuige.43 Dat tweegesprek heeft een zekere 
beschutting en staat op afstand van de vraag wie gelijk heeft; het is een tijdelijke 
‘machtsvrije ruimte’.44 Even hoeft Thomas niet te eisen. Even hoeft hij zich niet 
groot te houden tegenover discipelen die het allemaal wel begrepen hebben. Jezus 
komt hem immers tegemoet. De groep is slechts getuige, een (beamend) koor. Er is 
daarnaast sprake van een zekere gelijkwaardigheid. Jezus toont zichzelf als een 
gewond mens, even niet als leraar. Kortom, voor een moment is er sprake van een 
tweegesprek, een dialoog tussen Jezus en Thomas.45  

Behalve door zijn dialogische karakter, onderscheidt het overleg tussen Jezus en 
Thomas zich nog door de betekenis van Jezus’ aanbod aan Thomas. Met zijn gebaar 
erkent Jezus Thomas in diens behoefte aan visueel en tastend bewijs. Dat wordt nog 
duidelijker als we terugdenken aan de eerdere twijfelaars in het Johannes-evangelie. 
Die gingen overstag doordat Jezus hen confronteerde met hun onwetendheid en hen 

                                                             
42 Most, p. 62. 
43 P. Oussoren, Naardense Vertaling (Vught: Skandalon, 2014) (De Naardense Bijbel is een 

letterlijke literaire vertaling van de Bijbel.), The King James Holy Bible, 1769. 
44 Een dialoog onderscheidt zich van een discussie of een debat doordat in de dialoog het 

macht gerelateerde en competitieve element afwezig is. Vgl.  A. Meuwese & M. Snel, 
‘“Constitutional Dialogue”: An Overview’, Utrecht Law Review, 2013, nr 9, p. 123-140, p. 
126 en hierna noot 45. 

45 Zie Inleiding, par 1 en noot 6. Een dialoog is een communicatieve praktijk van onderzoek 
en overleg waarin gelijkwaardigheid, wederzijds begrip en de oriëntatie op een 
gemeenschappelijk doel centraal staan. Vgl. Adri Smaling, ‘Dialoog en empathie in de 
methodologie’ (Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2008), p. 14. Vgl. ook Meuwese & Snel, 
a.w.: dialoog is een ‘a sequel of implicitly or explicitly shaped communications back and 
forth between two or more, characterized by the absence of a dominant actor – or at least 
by a bracketing of dominance – (…). 
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beleerde over hun gebrek aan inzicht.46 Tegenover Thomas reikt Jezus daarentegen 
de helpende hand; hij laat hem zelf de ontdekkingen doen. Die erkenning en 
tegemoetkoming leiden op hun beurt weer tot Thomas’ onderkenning van de betekenis 
van de ‘tekenen’ en tot erkenning van Jezus’ aard. 

Thomas himself has demanded that certain criteria be fulfilled before he will 
recognize Jesus as risen, but in fact he only acquires the ability to recognize Jesus 
after Jesus has first recognized Thomas and publicly announced his own 
awareness of Thomas’s desire to touch him. That is, it is God’s recognition of man 
that is the prerequisite for man’s recognition of God.47  

De overgang wordt benadrukt door de termen waarin Thomas zijn geloof uitdrukt: 
Jezus is mijn Heer en mijn God. Ofwel: ‘ik erken u in deze hoedanigheid of status.’ 
Thomas gaat met zijn devote uitspraak zelfs wat verder dan de discipelen.48 Daarmee 
maakt hij ook duidelijk dat hij onderkent dat hij zich vergist heeft (‘O, sorry, meester, 
maar natuurlijk bent u mijn heer en mijn God!’). Bovendien is Thomas Jezus 
erkentelijk voor de extra kans die Jezus hem, Thomas, gegeven heeft. Tot slot erkent 
hij werkelijk de ideële waarde van Jezus als heer en God. De veilige aard van het 
gesprek helpt daarbij. 

Er zijn ook andere interpretaties mogelijk van deze scène. We zouden kunnen stellen 
dat Thomas overstag gaat doordat hij geïmponeerd is door de grote figuur van Jezus, 
een overrompeling die nog eens versterkt wordt door de aanwezigheid van de groep 
discipelen en door het overrompelend visueel bewijs. Dit in lijn met een lezing van de 
woorden van Jezus ‘leg je vingers hier en kijk naar mijn handen’ als een bevel in plaats 
van als een uitnodiging. Thomas zou voorgesteld kunnen worden als de zondige 
mens die zichtbaar bewijs nodig heeft en veel belering. Geloof-dat leidt tot geloof-in. 
Thomas’ bekering zien als het resultaat van een imponerende situatie en van een 
realistisch bewijs impliceert echter dat het woord alleen niet krachtig genoeg is. Dat 
strijdt, lijkt mij, met de inzet van het (hellenistisch geïnspireerde) evangelie van het 
woord om te komen tot een spiritueel begrip van Jezus, een inzet die ondersteund 
wordt door de genuanceerde antwoorden op de andere twijfelaars. Het strijdt ook 
met de wijze waarop het evangelie zijn lezer erkent als in beginsel in staat om dit 
woord te begrijpen. Thomas’ ommekeer door overmacht en confrontatie impliceert 
bovendien dat ook de ratio niet zo erg sterk is. Thomas staat symbool voor de 

                                                             
46 In het oude testament is, zoals in andere literaire tradities een vergissing door gebrek aan 

inzicht, niet door gebrek aan informatie, een moreel problematisch geval met soms 
dramatische consequenties. Vgl. de dood van Saul. Vgl. ook de dood van Oedipus. 
Hierover David Daube, The Deed and Doer in the Bible, David Daube’s Gifford Lectures, Vol. 
I (West Conshohocken, PA: Templeton Foundation Press, 2008), Ch. 3. 

47 Most, p. 53. Xavier Léon-Dufour, Lecture de L’évangile Selon Jean, Tome IV (Paris: Editions 
du Seuil, 1996), 264: ‘la confession de Thomas scelle la réciprocité de la relation.‘ 

48 Most, p. 40 
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criticus die alsnog voor macht en belering op de knieën gaat. Het denken is vatbaar 
voor verleiding. Vooralsnog wil ik het gebaar van Jezus richting Thomas dan ook als 
een betekenisvolle retorische handeling zien.  

Kortom, voorlopig lijkt het verdedigbaar dat erkenning, geholpen door een veilig 
gesprek, een belangrijke rol speelt bij de ideële geloofwaardigheid van een 
richtinggevend verhaal. Om beter te begrijpen wat er gebeurt in de scène moeten we 
even stilstaan bij het begrip erkenning. Daartoe ga ik te rade bij Ricoeur die aan het 
begrip reconnaissance – een volgens hem, in vergelijking met het begrip kennis 
(connaissance), verwaarloosd concept – een filosofisch parcours wijdde dat vanwege 
zijn fenomenologische hermeneutiek past bij de invalshoek van dit proefschrift.49 

6. Erkenning ontleed, de visie van Ricoeur 
Ricoeur analyseert het begrip erkenning en volgt daarbij tamelijk nauw de lexicale 
betekenis. Hij brengt de verschillende betekenissen in verband met diverse ideeën uit 
de historie van de filosofie (en van de literatuur). 

In het dagelijkse taalgebruik gebruiken we ‘erkennen’ in drie betekenissen: 1) 
erkennen van iets als zijnde het geval, of erkennen van een bepaalde status, nadat 
daarover eerder onzekerheid was (erkenning van een vonnis); 2) erkennen van een 
ander en 3) erkennen in de zin van dank zeggen (erkentelijkheid). Bij de eerste vorm, 
het erkennen dat iets het geval is, nadat we daar eerst twijfels over hadden, gaat het 

                                                             
49 Zo heel verwaarloosd is dat begrip van erkenning niet. Er zijn nog vele andere bronnen 

van inzicht in erkenning. De idee van erkenning wortelt in het klassieke Griekse begrip 
van vriendschap. Rousseau was de eerste denker die het ijveren voor de erkenning door 
anderen centraal stelde in een morele, sociale en politieke filosofie. Hij onderscheidde 
‘amour de soi’, gericht op zelfbehoud, van ‘amour propre’ in de zin van eigenwaarde op 
basis van sociale waarden van verdienste en eer (Frederick Neuhouser, ‘Rousseau and the 
Human Drive for Recognition (Amour Propre)’ in: Schmidt am Busch, H-C. & Zurn, C. 
F., The Philosophy of Recognition, Historical and Contemporary Perspectives, (Lanham, 
Boulder, New York: Rowman & Littlefield, 2010, p. 22 ev). Hegel zag het begrip als 
centraal voor de intersubjectiviteit in relaties. Erkenning speelt een belangrijke rol in de 
aandacht voor waarneming, kennis en emoties in het Amerikaanse pragmatisme, de 
vormgeving van de relatie van de mens tot het goddelijke, het Duitse idealisme en de 
theorie van het communicatieve handelen (Habermas). Erkenning staat thans centraal in 
moraalfilosofisch gerichte wijsgerige antropologie. Hierna zal ik aandacht besteden aan 
Honneth. Over de vele benaderingen van het concept van erkenning, zie o.a. Schmidt am 
Busch, H-C. & Zurn, C. F., The Philosophy of Recognition, Historical and 
Contemporary Perspectives, (Lanham, Boulder, New York: Rowman & Littlefield, 
2010). ‘Erkenning’ is een belangrijk onderdeel van een kritische theorie die is gericht op 
emancipatie, dit als reactie op de ongelijkheid die ligt besloten in het economisch 
paradigma (p.9). Onder invloed van Habermas werd het intersubjectieve element dat ligt 
besloten in ‘erkenning’ vertaald in normatieve termen van gelijkwaardigheid en 
democratie theorie, aldus Zurn in a.w. p. 9. 

90



DE ONDERKENNING DOOR THOMAS 

volgens Ricoeur om reconnaissance in epistemologische zin, om identificatie, om 
onderkenning.50 Hij verwijst daarbij naar o.a. Descartes. Deze sprak over recon-
naissance in het verband van identificeren en onderscheiden.51 Het gaat om een vorm 
van kennen, op een punt waar eerder onzekerheid en twijfel heersten. Onderkenning 
is een ‘véhémence assertive’, een bevestiging met klem.52 Denk aan Thomas die met 
‘emphase’ ‘mijn heer en God’ roept. De onderkenning geschiedt met een zekere 
vertraging. Er ligt in onderkenning een aspect van tijd en verandering. Onderken-
ning impliceert het overbruggen van afstand en tijd door te vergelijken, door in 
verband te brengen met herinneringen. Onderkenning impliceert ‘onderstellen’, 
‘subsumer’, iets thuisbrengen,53 maar ook ‘imaginer’.54 Het begrijpen en onderken-
nen geschiedt voorts vanuit begrip van het geheel en vanuit begrip van dat wat het 
denken eerder scheidde. Onderkenning impliceert daarmee een reflexieve (op 
zichzelf en het eigen denken betrokken) erkenning van een eerder bestaand episte-
misch tekort. Onderkenning is met dit alles de essentie van oordelen. Twijfelen, 
onderscheiden, identificeren, thuisbrengen en zich geconfronteerd zien met een 
vergissen behoren alle tot de lotgevallen van het oordelen, tot de ‘aléas de l’exercice 
du jugement’.  

Een tweede betekenis van ‘erkenning’ is de volgende: in het spraakgebruik hanteren 
we ‘erkennen’ als we iemand anders in een bepaalde hoedanigheid waarderen. Die 
hoedanigheid kan een bepaalde rol zijn. Je ziet iemand als van een waarde, 
bijvoorbeeld als de leider van een spel. Die hoedanigheid kan ook een meer filoso-
fische, meer essentiële gedaante aannemen. Je erkent iemand als (principieel) van 
waarde. In wezen erken je dan iemand als  een handelende en verantwoordelijke 
persoon, iemand met capaciteit. Die erkenning als persoon kan een ander betreffen, 
maar ook zichzelf (reconnaissance de soi).  Erkenning van zichzelf als persoon 
betekent dat men zich van zichzelf bewust is. Hierbij speelt reflexiviteit een rol, het 
(fenomenologisch) bewustzijn van zichzelf. Reflexiviteit van zichzelf verlangt dat 
men de eigen identiteit herkent. Nu is identiteit een lastig begrip. Identiteit kan 
gelijkenis betekenen of eigenheid, ‘sameness’ of ‘selfhood’. Bij ‘paspoortidentiteit’ 
heeft identiteit betrekking op de gelijkenis van een menselijke figuur met iets anders, 
een naam of een foto. Bij identiteit als ‘selfhood’ is men in staat om zichzelf als 

                                                             
50 Hij sloot aan bij de lexicale betekenis. De betekenis van het Franse prefix ‘re’ ondersteunt 

die semantische insteek: ‘Re’ kan immers zowel een versterking zijn (‘rendre’ betekent 
niet alleen teruggeven, maar ook geven. Vergelijk ook bijvoorbeeld ‘rentrer’. Het is zowel 
een versterkte vorm van entrer (‘rentrez, Monsieurs, Dames!’), als een terugkeer. 
‘Reconnaissance’ heeft in Frans voorts de betekenis van dankbaarheid. (‘Je vous suis 
reconnaissant’), in het Nederlands spreken we van erkentelijkheid. 

51 P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, trois études (Paris: Stock, 2004), p. 49 
52 Ricoeur, a.w p. p. 53. 
53 Ricoeur, a.w. p.71 
54 Ricoeur, a.w. p.77 
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zichzelf te herkennen op basis van het verhaal wat men over zichzelf kan 
construeren, mede in relatie tot anderen, tot een tijd en tot een omgeving. Identiteit 
als ‘selfhood’ is narratieve identiteit, een kwestie van zichzelf herkennen in een 
geschiedenis. De fenomenologie, als filosofie die zich richt op de reflexieve 
verhouding waarin het subject staat tot zijn ‘omgeving’, werkte dit besef uit en gaf 
daarmee het subject als zich van zichzelf bewust nader vorm. De dialectiek tussen 
subject en omgeving is daarbij van groot belang voor de vormgeving van het concept 
van capaciteit. Ricoeur ziet deze notie echter al aanwezig in passages in de Odyssee, 
in Oedipus in Colonna en in het denken van Aristoteles.  

De derde betekenis van erkenning heeft betrekking op de erkenning van een schuld 
en op de erkenning van erkentelijkheid of dankbaarheid. Deze erkentelijkheid staat in 
het teken van wederkerigheid en gastvrijheid. Gastvrijheid schenken is een uiting van 
de erkenning van zichzelf en de ander als capabel persoon. Schenken legt een claim 
op de gast tot retournering, maar over het moment waarop en de hoedanigheid 
ervan bestaat onzekerheid.55 Gastvrijheid is, hoewel een schenking, niet vrij van 
wederkerigheid. 

In erkenning tenslotte klinkt onzekerheid door en, zo zou ik willen stellen, een 
zekere vertraging. Er is tijd nodig voor reflexiviteit, een pauze nodig voor 
onderkenning. Er is een omweg nodig langs het ‘eigen of andermans verhaal’ voor 
herkenning van zichzelf of de ander als persoon. Die vertraging en de onzekerheid 
kunnen stranden in een misvatting (méprise) in plaats van inzicht. De mogelijkheid 
tot zelf-erkenning en tot de erkenning van de ander kan uitlopen op miskenning 
(méconnaissance). Het begrip erkenning ligt dus op een kruispunt van epistemologie, 
zelfbewuste verantwoordelijkheid en ethiek. 

Dit alles maakt erkenning tot een begrip dat van belang is voor de retorica. 
Erkenning, onderkenning en wederkerigheid corresponderen met de retorica van 
ethos, logos en pathos. Erkenning van de ander levert een ethiek op van de relatie 
tussen spreker en gesprekspartner. Erkenning is onderdeel van het ‘ethos’ van het 
spreken. Het begrip onderkenning levert zicht op de relatie tussen retorica als de 
kunst van het overtuigen en kennis. Erkenning als onderkenning verwoordt de idee 
dat retorica een rol speelt in domeinen waar kennis onzeker is, waar het gaat om 
waarschijnlijkheid en wenselijkheid. Immers, onderkenning verwijst naar naderhand 
verkregen inzicht en naar de mogelijkheid van misvatting. Onderkenning verwijst 
naar een vorm van kennis waar ‘speling’ in zit. Het gaat om kennis die voorwerp is 
van een proces van overtuiging en interpretatie, waarbij een perspectief dat men 
inneemt tegenover het voorwerp van kennis meeweegt. De notie van onderkenning 
veronderstelt een reflexief gesprek waarin gelijkwaardigheid en wederkerigheid 

                                                             
55 D. Perrot, ‘Hospitalité et Réciprocité’, in Le livre de l’hospitalité,  A. Montandon (dir.) 

(Paris: Bayard, 2004), pp. 47–60. 
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heersen en waarin ruimte is voor overweging.56 Met andere woorden, de notie van 
onderkenning veronderstelt dat er in de retorische situatie ruimte is voor dialoog. 
Anders gezegd: een debat waarin ruimte is voor wederkerigheid en voor 
onderkenning, heeft trekken van een dialoog. 

Erkenning blijkt dus een gelaagd en retorisch begrip met dimensies van onderken-
ning, herkenning van zichzelf en van de ander als verantwoordelijk persoon en van 
erkentelijkheid. Erkenning heeft verder dimensies van vertraging en afstand. Er is 
tijd nodig voor besef van en afstand tot zichzelf en de situatie.  

7. De erkenning van Thomas, Jezus’ gebaar van erkenning 
Met de analyse van Ricoeur in gedachten kunnen we de erkenning in de Bijbel-
passage wat meer handen en voeten geven. De erkenning door Jezus van Thomas’ 
behoefte aan visueel bewijs kan gelezen worden als uitdrukking van Jezus’ erkenning 
van Thomas als persoon die capabel is tot handelen. Met zijn woorden ‘leg je vingers 
en zie…’ nodigt Jezus Thomas uit tot inzicht en spreekt hij hem aan op zijn kennis 
die hij als apostel objectief beschouwd mag hebben. De erkenning impliceert een 
visie op de mens (Thomas) als in beginsel capabel (‘l’homme capable’), iemand die 
kan handelen en wiens bestaan in een tijdsdimensie staat die gericht is op de 
toekomst en in een ruimtelijke dimensie die de beperktheid van de dagelijkse 
leefomgeving te buiten gaat.57 

Dit gebaar is bovendien een gift, in zekere zin een anticipatie op de erkentelijkheid 
van Thomas. Jezus’ handreiking staat immers niet in het teken van de rechtstreekse 
en berekenbare ruil. Het gebaar is evenmin het antwoord op een strijd of roep om 
erkenning.58 Thomas vraagt niet om erkenning van zijn persoon. Hij wil ‘gewoon’ 
bewijs, in lijn met een denktrant die nog gehoorzaamt aan de logica van oorzaak en 
gevolg. Die schenking van erkenning creëert vervolgens de veilige ruimte waarin 
Thomas zijn dwaling kan erkennen. Hij komt tot zelf-inzicht (reflexiviteit). Die 
reflexiviteit leidt dan bij Thomas weer tot een herkenning, onderkenning en 
erkenning van Jezus. Thomas legt de verbinding met wie Jezus was (bij leven) en 
waar hij voor staat.  

Kortom, Jezus erkent Thomas' behoefte aan informatie, hij erkent hem als capabel 
persoon en anticipeert op wederkerigheid. In de erkenning van en door Thomas 
spelen dan ook de drie aspecten van erkenning mee: onderkenning als kennisname 
na onzekerheid, handelen vanuit verantwoordelijkheid en reflexiviteit in de zin van 

                                                             
56 Een spreker die zijn publiek respecteert tracht dat te bewegen tot een weloverwogen 

onderkenning van ’s sprekers standpunt. Een demagoog (vgl. Demokos) is niet van plan 
zijn publiek de ruimte, tijd of aanknopingspunten te bieden voor de oordeelsvorming. 

57 Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, p. 54 e.v. 
58 Vgl. hierna Honneth. 
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herkenning wie je ook alweer bent en waar je voor staat, en erkentelijkheid als een 
reactie van overtuiging. De scène staat met dit alles in het teken van een betekenis-
volle ontmoeting en niet zozeer in die van de wonderbaarlijke verschijning (vanuit 
kritisch-rationeel perspectief een onderdeel van de wereld van engeltjes).59 

De erkenning van de lezer 
We vinden de ethiek van erkenning overigens terug in de wijze waarop de tekst van 
Johannes zich verhoudt tot zijn lezer. De tekst illustreert in zijn verhouding tot de 
lezer de in de tekst begrepen ethiek van erkenning. De opbouw en beeldende 
vertelwijze getuigen van een inleving in de positie en belevingswereld van de 
historische lezer. De tekst verschaft de lezer de mogelijkheid om zich in de tekst te 
herkennen en zo het door de tekst gewenste inzicht op te doen (onderkenning). Dit, 
alleen al door het lezen, dus nog los van de moraal van het verhaal. ‘Gewapend’ met 
dat inzicht is het voor de lezer mogelijk om ook de inhoudelijke boodschap tot zich 
te nemen. Ook met de actuele juridische lezer gaat deze tekst nog steeds het gesprek 
aan, zoals we zullen zien. 

8. Erkenning in het recht 
Wat zijn de implicaties van deze erkenning van Thomas voor geloofwaardigheid en 
voor legitimiteit? Daartoe haal ik kort de uiteenzetting van hoofdstuk 2 in 
herinnering over deze begrippen.  

Legitimiteit is een geschakeerd begrip dat vele betekenissen heeft. Bokhorst bracht 
de omschrijvingen samen in de definitie van legitimiteit als de mate waarin macht 
(juridisch) wettig, (ethisch) gerechtvaardigd, (politiek) erkend en door de 
gereguleerde (dus maatschappelijk) geaccepteerd is.60 De eerste twee elementen zijn 
normatief, de tweede feitelijk. Samengevat is legitimiteit rechtmatigheid, maar 
bezien vanaf de maatschappelijke dimensie, via de politieke, de ethische naar de 
wettigheidsdimensie is sprake van een toenemende abstrahering. In de sfeer van 
recht en politiek krijgt legitimiteit gestalte in de democratische rechtsstaat en in de 
bescherming van fundamentele rechten. Legitieme macht wordt theoretisch 
gewaarborgd door onder meer institutionele ordening (checks and balances), 
bestuurlijke rationaliteit en legaliteit, alsmede een rechtmatige discussie, procedurele 
rechtvaardigheid en professionaliteit. 

Een analyse van geloofwaardigheid en vertrouwen leerde in hoofdstuk 2 dat het 
oordeel over legitimiteit samenhangt met de indruk van geloofwaardigheid, 

                                                             
59 Vgl. Léon-Dufour, p. 262. 
60 A.M. Bokhorst, Bronnen van legitimiteit, over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap 

en gezag (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2014), p. 20-35. 
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betrouwbaarheid, en vertrouwenwekkendheid (ethos, logos, pathos).61 Dit drietal 
factoren benadrukt de uitwisseling tussen ethische, rationele en emotionele aspecten 
binnen geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid is van belang voor de toekenning van 
legitimiteit. Geloofwaardigheid is het communicatieve en cognitieve zusje van 
legitimiteit. Van gewoonte, via politieke erkenning, naar acceptatie van gezag als 
rechtvaardig en als legaal, is sprake van een oplopende abstrahering en van een 
toenemende afstand tussen de wereld van de feiten en ervaringen en die van de 
institutionele normering.  

Analyse van de Thomaspassage brengt ons bij de rol van erkenning voor de over-
brugging van deze afstand. Erkenning helpt bij de acceptatie van een gezags- of 
waarheidsclaim en bij de ervaring en toekenning van rechtmatigheid daaraan. Jezus’ 
erkenning van Thomas als persoon en apostel draagt immers bij aan Thomas’ erken-
ning van de ideële geloofwaardigheid van Jezus, van Zijn verhaal en van Zijn 
legitieme status als ‘Heer en God’. Thomas’ geloof en erkenning van Jezus als zijn 
Heer komen niet voort uit ontzag voor macht of onderwerping door imponerende 
vergeving, maar uit inzicht en erkentelijkheid. Erkenning heeft ook betrekking op 
kennis, besef van verantwoordelijkheid en wederkerigheid. Erkenning zet de ander 
op het spoor van zijn verantwoordelijkheid.  

Volgens het Bijbelverhaal draagt erkenning van de ander als persoon bij aan 
toekenning van geloofwaardigheid en legitimiteit. Erkenning komt hier naar voren 
als een inhoudelijke factor voor legitimiteit, naast procedurele waarborgen van 
legitimiteit zoals een institutionele ordening, rationaliteit en legaliteit. De analyse van 
Ricoeur toonde verder dat met erkenning nog een aantal aspecten verbonden, zijn. 
Het erkennen van de ander vraagt om een bepaalde kennis, een houding 
(reflexiviteit) en een aantal contextuele factoren. Het begrip heeft de connotatie van 
een zekere vertraging, een pauze. Kennis, inzicht en besef ontstaan na onzekerheid, 
na tijd voor reflectie en door wisselwerking. Hierna zullen we zien dat deze notie van 
erkenning ook daadwerkelijk een basisgedachte van het recht vormt.  

De retorica van het recht 
Het belang van erkenning en onderkenning voor de geloofwaardigheid en 
legitimiteit werpt ook licht op een visie op het recht als retorische praktijk en cultuur 
van argumenten. Het recht beschouwen als retorische activiteit kan zonder meer 
vragen oproepen over de grens tussen recht en politiek.62 De gebeurtenissen in 

                                                             
61 Vgl. Hoofdstuk 2 par. 1.3 waar Hector Busiris niet legitiem acht, want niet geloofwaardig 

omdat het de jurist ontbreekt aan een visie en idee over het behoud van de politieke 
gemeenschap. 

62 Zie voorgaande noot. Het gaat hier niet alleen om een visie op het recht als 
argumentatieve praktijk, maar ook om een visie op het recht als een politiek ideaal, als ten 
principale betrokken op de vormgeving van de politieke gemeenschap. 

95



DE BURGER ALS ONGELOVIGE THOMAS 

hoofdstuk 1 (Troie) geven een indruk van de gevaren van retoriek voor het recht.63 
Het recht zien als retorica, simpel gezegd als een kwestie van argumenten,64 bevat 
het risico van retoriek.65 Het Bijbelverhaal laat echter zien dat erkenning van de 
gesprekspartner een belangrijk element is van de retorische relatie. Zo wordt 
duidelijk dat er een grens is tussen gerechtvaardigde retorica en retoriek, tussen een 
legitieme discussie en manipulatie. In erkenning van de gesprekspartner vindt de 
retorische macht van de spreker zijn beperkingen. Het gaat echter om meer dan 
erkenning van de ander als persoon. 

We moeten daartoe letten op de samenhang tussen ethos, logos en pathos 
(empathie). Met hulp van erkenning zien we dat de adressering van het publiek 
reflexiviteit vereist: de spreker moet nadenken over zijn gehoor, zichzelf en de 
onderlinge relatie. Hij moet zijn gehoor dus erkennen. Dat kan hij echter slechts als 
hij ook de situatie onderkent en zichzelf erkent in zijn rol als spreker met bijbehoren-
de verantwoordelijkheden. Erkenning van het publiek markeert de grens tussen 
manipulatie en een legitieme inzet van retorica.66 Erkenning in de retorische relatie 
vertelt bovendien het nodige over de positie van de publieksinstantie in die relatie. 
Het publiek mag zich aangesproken voelen door het appèl op begrip en inbreng. Het 
oordeel over legitimiteit verlangt onderkenning en reflexiviteit aan beide kanten van 
de retorische relatie.  

Erkenning houdt de retorische relatie ‘bij elkaar,’ voorkomt dat het retorisch spreken 
wordt tot een retoriek (die de andere partij niet meer erkent). Argumentaties zijn 
daarmee legitiem, niet alleen omdat ze gerechtvaardigd zijn, maar ook omdat ze 
gereflecteerd zijn. Erkenning legt dus een bodem van legitimiteit onder een 
retorische visie op het recht en toont anderzijds legitimiteit als gereflecteerde 
rechtmatigheid.  

De ommekeer, beter inkeer, van Thomas heeft ons dus op het spoor gebracht van 
een belangrijke factor voor legitimiteit vanuit een retorisch perspectief. Dat wordt 
nog bevestigd als we letten op een visie uit de historie van de rechtsfilosofie. Daaruit 
komt echter ook naar voren dat de Bijbelse ethiek het recht voor een probleem stelt. 

                                                             
63 Voor uitgebreide discussie van deze problematiek, zie: W.J. Witteveen, De Retoriek in het 

recht, over retorica en interpretatie, staatsrecht en democratie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle: 
1988, hfdst. 5, p. 111 ev. 

64 En uiteraard procedures en institutionele maatregelen die de mogelijkheid van goede en 
zinvolle argumentatie moeten waarborgen, vgl. W.J. Witteveen t.a.p. en ook par. 5 van 
hfdst. 5, p. 136 ev. 

65 Recht als politiek ideaal en retoriek laten zich dan niet meer onderscheiden. 
66 Vgl.W.J. Witteveen, a.w. p. 111 en 147 met verwijzing naar het 'panretorisch standpunt' 

als verwoord door J.P. Guépin, De Beschaving (Amsterdam: Bert Bakker, 1983): 'Maar de 
retoricus heeft rekening te houden met het publiek waar hij zich op richt (…) . 
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Erkenning van de persoon en het rechtssubject 
De individuele persoon als capabel tot handelen, in zijn menselijke waardigheid, is 
een centraal leitmotiv in de westerse rechtstraditie. Erkenning van de mens als rechts-
subject weerspiegelt de visie op de mens als imago Dei, de mens naar de beeltenis van 
God.67 Rechtsfilosofisch gezien geldt dat het recht mensen erkent als individuen, 
uniek en gelijk aan alle anderen, als personen, met dezelfde dubbele spirituele en 
tijdelijke hoedanigheid als Jezus en in de hoedanigheid van rechtssubject.68 Erken-
ning ligt besloten in fundamentele mensenrechten.  

In de sfeer van het positieve recht vinden we erkenning terug in vele hoedanigheden. 
De rechterlijke erkenning van buitenlandse vonnissen neemt onzekerheid over een 
juridische status weg. De privaatrechtelijke schuldigerkenning van art 3:318 BW 
neemt onzekerheid over de status van een schuldenaar en over zijn vordering weg. 
De familierechtelijke erkenning (art. 1:199 BW) heeft betrekking op de erkenning 
door een man of vrouw van een kind. Dat impliceert de erkenning van het kind als 
persoon en het drukt de intentie uit om in ieder geval in juridische zin de verant-
woordelijkheid voor het ouderschap op zich te nemen. De erkenning van het staats-
burgerschap staat in dezelfde sleutel en anticipeert daarnaast op een wederkerigheid 
in de relatie tussen burger en nationale staat.  

9. Philosophy of recognition 
Op rechtsfilosofisch niveau vinden we erkenning als onderkenning bijvoorbeeld 
terug in Harts rules of recognition, de secondaire regels waarmee de ‘rechtssubjecten’ 
de status van de primaire regels funderen en er een status aan geven waar die anders 
zou ontbreken. Voor ons onderwerp is interessanter de uitwerking van erkenning 
van het rechtssubject in bijvoorbeeld het werk van de Duitse filosoof Axel Honneth. 
In The Struggle for Recognition gaat deze leerling van Habermas, lid van de Frankfurter 
Schule, uit van het werk van Hegel en van George Herbert Mead.69 De kern van de 
theorie van Honneth is dat wederzijdse erkenning een voorwaarde is voor zelfrea-
lisatie. Deze wederzijdse erkenning krijgt gestalte in relaties van liefde en vriend-
schap, in juridisch geïnstitutionaliseerde relaties van universeel respect voor de 
autonomie en waardigheid van personen en in netwerken van solidariteit en van 
gedeelde waarden in een gemeenschap. Honneth knoopt vooral aan bij het 
wederkerige aspect van erkenning en legt daarbij bovendien de nadruk op de strijd 

                                                             
67 A. Supiot, Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Points (Paris: Seuil, 

2005), p. 48: ‘Cette conception, dont nous sommes les héritiers, est celle de l’imago Dei, 
de l’Homme conçu à l’image de Dieu et appelé comme tel à se rendre maître de la nature; 
comme lui, c’est un sujet souverain, doué de la puissance du Verbe; comme lui, enfin, c’est 
une personne, un esprit incarné.’ 

68 Alain Supiot, a.w. p. 51. 
69 A. Honneth, The Struggle for Recognition, The Moral Grammar of Social Conflicts, 

(Cambridge UK: Polity Press, 1995). 
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om erkenning.70 Erkenning draait dan om sympathie, ‘esteem’, respect en de 
erkenning van de culturele identiteit.71  

Ook voor andere denkers is erkenning een belangrijke factor voor individuele 
ontwikkeling. In haar onderzoek naar wederkerigheid behandelt Pessers onder meer 
psychologen als Jessica Benjamin, Mead en Kohlberg. Het individu is op zoek naar 
erkenning. Erkenning in de vorm van responsiviteit door de moeder bij het kleine 
kind zet een wederkerige erkenning in beweging. Een derde instantie moet vervol-
gens waarborgen dat de wederkerigheid in de besloten relatie van moeder en kind 
kan worden betrokken in een maatschappelijke context. Onder meer de Franse 
psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan wees op het belang van een neutrale 
bemiddelende instantie in de hoedanigheid van de symbolische orde. Deze orde 
bestaat in essentie uit de taal. De symbolische regels van de taal maken communicatie 
en wederkerigheid mogelijk en bemiddelen tussen de verschillende individuen. Ik 
merk op dat de Bijbeltekst de nadruk legt op erkenning en wederkerigheid. 
Niettemin is het heel wel mogelijk om in het gebaar van Jezus richting Thomas een 
uitnodiging te lezen tot toetreding tot de symbolische orde van het goddelijke 
woord. In hoofdstuk 9 ga ik nader in op deze Lacaniaanse benadering.72    

Een belangrijk deel van het debat in het kader van the philosophy of recognition richt 
zich op de erkenning van minderheden en groepen. De filosofie van erkenning blijkt 
dan niet zo’n goed antwoord te kunnen geven op het probleem van de concurrentie 
van aanspraken dat de filosofie oproept. De strijd om erkenning van de eigen 
culturele identiteit kan bijdragen aan de verzelfstandiging (reïficatie) van groepsiden-
titeiten, het individu opsluiten in de identiteit van de groep en de aandacht afleiden 
van sociaaleconomische problemen. Tegenover deze inhoudelijke, identiteit-
georiënteerde positie van Honneth staat de juridische positie van bijvoorbeeld 
Fraser. Het recht, stelt zij, erkent subjecten uit hoofde van een universele norm van 
gelijke kansen op sociaaleconomische en maatschappelijke deelname. Het recht 
erkent het individu bij wege van statuut, dus los van een lidmaatschap van een groep 
en los van een andere karakteristiek en het verschaft achting op basis van 
prestaties.73 Wat derhalve nodig is, ‘is a ‘nonidentitarian politics that can remedy 
misrecognition without encouraging displacement and reification.’74 In de hier beschreven 
                                                             
70 Vergelijk ook. Ch. Taylor e.a., Multiculturalism,  (Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1994) waarin hij tracht toe te werken naar een ‘dikke’ vorm van 
liberalisme. 

71 R. Claassen, Het eeuwig tekort, 4th ed. (Amsterdam: Ambo, 2006), p. 54. 
72 D.W.J.M. Pessers, Liefde, solidariteit en recht, Een interdisciplinair onderzoek naar het 

wederkerigheidsbeginsel (Amsterdam: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1999). 
73 N. Fraser, ‘Justice sociale, redistribution et reconnaissance’, Revue du MAUSS, 1 (2004), 

152–64. 
74 N. Fraser, ‘Rethinking Recognition’, in The Philosophy of Recognition, ed. by Hans-

Christoph Schmidt am Busch & Christopher F. Zurn (Plymouth, UK: Rowman & 
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twee posities zijn een communautaristische tendens te herkennen en een 
individualistische positie. 

10. Begrenzingen in het recht 
Het concept van erkenning en de concurrentie van aanspraken brengen ons bij een 
cruciaal debat over belangrijke problemen van recht, democratie en sociale recht-
vaardigheid. Met name roert dit debat de kwestie aan van gerechtigheid, gelijkheid en 
begrenzing of, vanuit een economisch perspectief, schaarste.75 Rechtssubjecten 
hebben vanuit het rechtsbeginsel van gelijke behandeling te rekenen met het feit dat 
er nog andere rechtssubjecten zijn die eveneens erkenning claimen. Het recht kampt 
met het probleem van de verdelende rechtvaardigheid. De vraag hoe desalniettemin 
de vrede te bewaren heeft geleid tot de vele rechtvaardigende verhalen van het recht, 
waaronder Hobbes’ rationele verhaal (Leviathan bewaakt de vrede), Rousseaus 
romantische verhaal (de ‘Volonté générale’ veronderstelt de vrede) en Defoe’s 
optimistische verhaal (de vrede komt met vooruitgang). 

De problematiek van begrenzing maakt ook bewust van het feit dat er een 
nadrukkelijk verschil lijkt te zijn tussen de Bijbelse erkenning en die van het recht. De 
erkenning uit het Johannes-evangelie gaat uit van, bij wijze van spreken, honderd 
procent erkenning; er is geen begrenzing aan gerechtigheid als liefde (denk aan het 
verhaal van de wonderbaarlijke spijziging en de thematiek van overvloed).76 De 
mensvisie van het Johannes-evangelie lijkt, letterlijk gesproken, niet waar te maken in 
de tastbare wereld van het recht en de goederen. Tegelijkertijd confronteert deze 
juridische realiteit het religieuze standpunt met de eigen aard ervan en met het 
gegeven dat de goede boodschap een verhaal is dat vertaling vergt. Het recht kan de 
religie doen onderkennen dat deze een kritische positie heeft tegenover dat 
‘realistische recht’.  

Een retorische visie op de rol van erkenning kan mogelijk een bijdrage leveren aan 
inzicht in deze problematiek. Laten we kijken hoe erkenning gestalte krijgt in dat 
deel van de rechtspraktijk dat ideaaltypisch lijkt op het onderhoud tussen Jezus en 
Thomas. Daartoe moet ik eerst nog kort terugkeren naar de Bijbelpassage en een 
aspect belichten dat tot nu toe nog buiten beeld bleef, het verlangen naar 
tastbaarheid van Thomas.  

                                                                                                                                               
Littlefield, 2010), pp. 211–21.  

75 Zie bijv.  Claassen, a.w. (Amsterdam: Ambo, 2006); Hans Achterhuis, Het rijk van de 
schaarste, van Hobbes tot Foucault (Amsterdam: Ambo/Anthos, 2003); Hans Achterhuis, 
Met alle geweld, een filosofische zoektocht (Lemniscaat, 2008). 

76 Joh. 6:1-15. Zie over liefde en recht in het werk van Paul Scholten ook o.a. T. Slootweg, 
‘Over de grondslag van de beslissing’, in Recht, beslissing en geweten, A. Ellian, T. Slootweg, 
& C. Smith (red.) (Deventer: Kluwer, 2010) , p. 18 ev. 
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11. Zien, voelen en geloven 
Niettegenstaande de duidelijke en spirituele boodschap van het evangelie (‘zalig zijn 
zij’) en Johannes’ zorgvuldige voorbereiding van de lezer, blijft er ambiguïteit 
bestaan omtrent de hoedanigheid van de opgestane Jezus. Regelmatige herbeves-
tiging lijkt daarvoor wel nodig. De tekst en de latere exegetische en kunsthistorische 
receptie getuigen hiervan. Om dat te zien moeten we terug naar het verhaal.  

Thomas vraagt om te zien èn te voelen. Hij is niet alleen een realist, maar verkeert 
ook nog in de logica van de wonderbaarlijkheden, de logica van ‘de elfjes’77: ‘Thomas 
‘exige d’avoir une expérience de l’ordre du merveilleux.’78 Zijn vraag is echter nogal 
‘over the top’, zo zouden we zeggen. Hij is van hyperbolische aard.79 Met die vraag 
om te voelen raakt hij niet alleen een algemeen taboe (een veronderstelde dode 
aanraken), maar ook de kern van het christelijk geloof. De wederopstanding vervult 
immers een scharnierfunctie in dit geloof. Het hele verhaal van de kruisdood en van 
de dood zelf lijkt een uitermate tastbaar gegeven, een indruk die versterkt wordt 
doordat het evangelie in concrete termen gesteld is, overigens zonder uitweiding en 
effectbejag. Jezus raakt meermalen iemand aan en met gevolgen, denk aan Lazarus. 
Ook Jezus zelf wordt meermalen aangeraakt: mensen wassen hem de voeten, kussen 
zijn kleed etc. De tekst verhaalt ook fysiek belastende gebeurtenissen: ‘hij droeg zelf 
het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar 
kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het 
midden.’80 Het evangelie presenteert ons de Jezus  vóór de kruisiging als levend 
iemand, onderdeel van de gebeurtenissen.  

Die materialiteit wordt echter problematisch na de kruisiging, terwijl die 
materialiteit wel de kern lijkt te zijn van de boodschap van wederopstanding en van 
de goddelijke belofte, ofwel van de christelijke boodschap. Dat blijkt allereerst in de 
scène met de intens bedroefde Maria Magdalena bij het open graf. Daar ontmoet zij 
immers Jezus, al denkt ze bij vergissing dat de figuur in de tuin de tuinman is. Jezus 
helpt haar uit de droom door haar naam te noemen, waarop Maria hem herkent en 
erkent als Rabbi: ‘Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: Rabboeni!’ 
(Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus.’81 De passage suggereert, via 
de vermelding van Maria’s beweging (‘Ze draaide zich om’), een emotioneel contact. 
Op het noemen van haar naam, herkent en erkent Maria Jezus en zijn hoedanigheid.  

Wat zegt deze passage in het licht van de kwestie van tastbaarheid? Maria erkent 
Jezus en herkent hem, nadat deze haar naam genoemd heeft. Ze verlangt hem aan te 

                                                             
77 Vgl. hiervoor Braeckman & Boudry. 
78 Léon-Dufour, p. 246. 
79 Most, p. 66. 
80 Joh. 19: 17-18 
81 Joh. 19: 16-17 
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raken en vast te houden, maar Jezus weert haar gebaar af.82 Hoe gaat dat in de 
Thomaspassage? Deze passage verhoudt zich complementair tot die van Maria. 
Waar Maria gezien kan worden als de vertegenwoordigster van de emotionele 
vrouwelijke reactie, staat Thomas voor de realistische mannelijke positie. Zij vraagt 
naar contact, hij naar tastbaar bewijs. De volgende vraag is of Thomas de wonden 
dan daadwerkelijk aangeraakt heeft. De passage over Thomas’ conversie vertelt daar 
niets over. De tekst meldt dat onmiddellijk na het zien, Thomas zijn geloof 
uitspreekt. Hij maakt dus werkelijk een leap of faith, een sprong van geloof-dat naar 
geloof-in, nadat hij maar half gekregen heeft waar hij om vroeg. En er is, zo stemmen 
vele commentaren nu wel overeen, geen kwestie van voelen geweest.83 De tekst 
bevat geen lacune. Ook de vermaning uit Joh 20:2984 luidt in termen van ‘zien.’ De 
opeenvolging van de gebeurtenissen is wat ze is: een snelle, maar betekenisvolle 
opeenvolging. De tastbaarheid van Jezus’ wederkomst blijft zo in de lucht hangen. 

Het aardige is nu dat de kunsthistorische receptie en de exegese wèl ervan zijn 
uitgegaan dat Thomas daadwerkelijk gevoeld heeft.85 Hier is een sprong 
geïnterpreteerd als een lacune of ‘ellips’ die moet worden opgevuld. Dat is wat de 
kunsthistorie betreft begrijpelijk vanuit de functie van de verbeelding van het 
verhaal. De muurschilderingen, retabels en apostelportretten die Thomas afbeelden, 
vaak terwijl hij met zijn vingers in de wond van Jezus tast, waren aanvankelijk 
immers bedoeld voor een ongeletterd publiek. Tast is visueel sterker dan spreken en 
ook sterker dan zien. Het beeld heeft het gebaar nodig. Voor de exegese geldt dit 
retorische argument echter niet. Er bestond echter vanaf de tweede eeuw na Chr. 
een sterke nadruk op tastbare verificatie. Daarnaast heeft wellicht de passage in 
Lucas 24:39 invloed uitgeoefend. Daarin biedt Jezus zelf de discipelen aan om hem 
aan te raken. Hoe dan ook: Johannes’ spirituele doel van de heerschappij van het 
Woord dat al ligt besloten in het eerste vers van het evangelie, is niet altijd zo 
geïnterpreteerd. De als lacune opgevatte overgang van zien naar geloof confronteert 
de mens met zijn verlangen naar tastbaarheid van een bovenzinnelijke waarheid en 
met de onmogelijkheid daarvan. De overgang confronteert de lezer met de vraag 
waar dat Johannes-evangelie nu werkelijk over gaat.86 

                                                             
82 Most, p. 40. 
83 Léon-Dufour, p. 248. 
84 ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’  
85 Most, p. 69. Zie uiteraard de kunsthistorische receptie in A.B.J.M. Goosen, Van Andreas 

tot Zacheüs, Thema’s uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten 
(Nijmegen: SUN, 1999).. Op een recent herontdekt schilderij toont de Spaanse schilder 
Jusepe de Ribera een verbijsterde Thomas met een hand waar het bloed nog vanaf druipt. 
Een schitterend schilderij. Zie: E. Daydé, ‘Velázquez et Le Néant’, Art absolument, 2015, 
p. 73.  

86 Most, p. 126. 
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De lacune die geen lacune is lijkt, in combinatie met de op de lichamelijke aspecten 
van het Christusverhaal gerichte receptie, een signaal van een fundamenteel thema in 
de historie van het denken: de spanning tussen lichaam en geest en de verwondering 
over die als dubbel ervaren hoedanigheid van de mens. Ondertussen ontwijkt, zou 
men bijna zeggen, het evangelie deze kwestie. Sterker nog: het besteedt weinig 
aandacht aan het fysieke leed van Jezus. Zo vermeldt de hiervoor geciteerde passage 
wel de handelingen van het dragen en kruisigen, maar ze geeft geen beschrijvingen. 
De apologie van de lichamelijkheid van Jezus is, anders dan in het Lucas-evangelie, in 
het evangelie van Johannes afgevlakt.87 Het evangelie van Johannes benadrukt vooral 
de spirituele en relationele aspecten van Jezus’ komst, waarbij erkenning in de vorm 
van het noemen van de naam en het doen van het aanbod om te zien en te voelen 
door Jezus belangrijke momenten zijn.88 Erkenning leidt tot inzicht, niet tot geloof in 
wonderen. Tegelijkertijd blijft dan toch die pretentie van wederopstanding bestaan. 
Kortom: in de Thomaspassage komen de kern van de christelijke leer en de 
menselijke behoefte aan materialiteit en rationeel bewijs samen. De botsing tussen 
beide ‘frames’ resulteert in een blijvende ambiguïteit.89 In het licht van deze 
ambiguïteit treft de effectiviteit van het gebaar van erkenning des te meer.  

12. De ruimhartige erkenning door het recht  
Thomas heeft niet gevoeld en Johannes plaatst de wederopstanding in een 
relationele en spirituele context, een boodschap die past bij de aard van het evangelie. 
In het recht vindt men ditzelfde idee terug in de vorm van de erkenning van de 
persoon en van het rechtssubject, zelfs voor wie fysiek nog niet bestaat (art. 1:2 
BW).90 De zogenaamde lacune in de passage geeft aan de erkenning in het recht 
echter wel een diepere existentiële dimensie. Het Johannes-evangelie maakt de 
Christusfiguur ideëel en spiritueel tastbaar. Dat laat echter ook iets zien van de 
existentie van de mens. De mens is juist reëel tastbaar en kwetsbaar. Mensen schaden 
in hun tastbare en kwetsbare lichamelijke hoedanigheid is een zeer zware 
overtreding.91 Het besef daarvan, het besef van de idee van heiligheid van het 
lichaam van de Christus, is een opening naar het besef van de normatieve idee van 
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. De ideële wederopstanding van een 
daadwerkelijk gewonde toont de ideële norm van onaantastbaarheid van de fysieke 
mens. Achter art. 2 EVRM en andere persoonlijkheidsrechten ligt het paasverhaal.  

                                                             
87 ‘L’argument apologétique de la corporéité du Ressuscité, si net chez Luc, est estompé 

chez Jean,’ Léon-Dufour, p. 264. 
88 http://www.woordenmetzielenzin.nl 
89 Most, p. 55 
90 ‘Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls 

zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben 
bestaan.’ 

91 Zowel in het Romeinse als het Joodse recht werd bijv. het doden van een op heterdaad 
betrapte dief hoe langer hoe minder geduld, Daube, The deed and the doer, ch. 7, p. 152. 
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Dit levert drie inzichten op. Allereerst bevestigt de passage de symbolische potentie 
van erkenning, geheel in lijn met de strekking van het evangelie van het woord. 
Erkenning is als het aanraken van een andere persoon met hulp van gebaren en 
andere zichtbare tekens. Erkenning strekt verder dan het noemen van iemands naam 
ter identificatie (‘dit label past bij jou’); het noemen van de naam en het gebaar 
vormen een tot de ander gerichte bevestiging van diens bestaan. Erkenning ziet de 
ander staan als persoon, als ‘esprit incarné.’92 De wet is dan de veralgemeniseerde 
publieke versie van deze zichtbare erkenning.93  

Het tweede gegeven is dat erkenning nadrukkelijk te maken heeft met de erkenning 
van de fysieke en geestelijke integriteit van de ander. Het Johannes-evangelie verheft 
Thomas’ denken vanuit het geloof in wonderbaarlijkheden tot de graad van 
abstractie en reflexiviteit die essentieel is voor het begrip van de omgang en het 
samenleven met anderen als personen wier integriteit beschermd moet worden. De 
erkenning heeft een epistemologische lading; het gebaar brengt Thomas tot een 
onderkenning van zichzelf als integer (in de zin van heel) en verantwoordelijk 
persoon, een onderkenning waar hij als apostel wel naar op weg was, maar die toch 
nog niet geheel tot deze loyale volgeling was doorgedrongen.  

Een laatste implicatie van de passage over Thomas’  bekering heeft te maken met hoe 
Jezus Thomas ertoe brengt om tot dat reflexieve inzicht te komen. Hierbij speelt de 
aard van de locatie een rol waar deze erkenning, als weg naar besef van het recht, 
plaatsvindt. Het onderhoud waarover de alwetende evangelist ons vertelt, vindt 
plaats achter gesloten deuren, in een korte dialogische ontmoeting, met de discipelen 
als getuigend publiek. Ook de ontmoeting van Maria Magdalena geschiedt in een 
afgeschermde ruimte, namelijk de olijfboomgaard. Die afgesloten ruimte suggereert 
geheimzinnigheid,94 maar ook rust, veiligheid en onverdeelde aandacht. Thomas 
staat in een één op één verhouding tot Jezus die ruimte biedt voor erkenning.  

Toegang tot het recht 
Deze ruimte voor erkenning valt in het recht terug te vinden in het beginsel van 
toegang tot recht (Access to justice), recht op een eerlijk proces en rechtsbescherming 
(vgl. art. 6 van het EVRM dat teruggaat op de reeds uit 1215 daterende Magna 
Carta).95 Dit beginsel van Access to justice geldt voor iedereen en kent in beginsel geen 
                                                             
92 Supiot, Homo juridicus, p. 59. 
93 A. Honneth, ‘Visibilité et invisibilité. Sur L’épistémologie de la reconnaissance’, La 

découverte, revue du MAUSS, 1 (2004), 137–51. Honneth geeft terecht aandacht aan het 
boek bij uitstek over onzichtbaarheid en miskenning, Ralph Ellison’s roman Invisible Man 
uit 1952. 

94 Most, Doubting Thomas, p. 180. 
95 In art. 39, gebaseerd op de eis van gelijke strekking zoals de vrije baronnen dit de Engelse 

koning Jan zonder Land presenteerden in art. 29: ‘No free man is to be arrested, or 
imprisoned … save by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.’ 
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begrenzing. Dat wordt mede duidelijk uit de heftigheid van de reacties wanneer 
rechtstoegang wel onder de wet van de economische schaarste wordt gebracht, 
bijvoorbeeld via de verhoging van de griffierechten. De idee van ‘toegang tot recht’ 
krijgt verder niet alleen procedureel gestalte, maar ook materieel. Rechtspraak 
betreft individuele gevallen. In beginsel geeft de rechter de justitiabele of individuele 
zaak onverdeelde aandacht. De rechter behandelt de burger als stond hij in een één 
op één relatie met hem, met alle andere aanwezigen in de zaal als getuigen, 
vergelijkbaar met het onderhoud achter gesloten deuren van Jezus en Thomas uit 
Joh. 20:28. Het genoemde moment van aandacht is als een vertraging in het proces, 
een reflectief moment. Witteveen heeft erop gewezen dat juist in dat moment van 
aandacht de rechter doet aan rechtsoverdracht, en zijn positie van iudex educator 
waarmaakt.96 Het moment van reflectie werkt overigens naar twee kanten. De feiten 
van het individuele geval confronteren de rechter met de kloof tussen wet en recht. In 
lijn met de interpretatie van de Thomaspassage is dit reflectieve moment te 
bestempelen als een dialoog. Met deze dialoog en deze ruimte voor recht biedt de 
rechtspraak een tegenwicht voor het feit dat het oordeel zelf een vaak onvolmaakte 
oplossing is voor het in het concrete geval gelegen dilemma van gelijkheid versus 
verdienste. Dat kort moment van onverdeelde aandacht is het juridische antwoord 
op het probleem van begrenzing in het recht. 

Kortom, in de dialoog tussen rechter en justitiabele, met ruimte voor erkenning van 
het persoonlijke geval en reflectie op verantwoordelijkheid en positie, ligt, zo zou je 
kunnen zeggen, het juridische equivalent van de Bijbelse dialoog. Gedurende het 
moment van vertraging en onverdeelde aandacht in de rechtszaal is sprake van 
machtsvrijheid, een wederkerige verhouding (de rechter en de justitiabele zien zich 
beide geconfronteerd met een les) met respect en een focus op inzicht in de kwestie 
‘at hand’.97  

Procedurele rechtvaardigheid 
Iets van dit ideaaltype vinden we terug in de huidige aandacht voor procedurele 
rechtvaardigheid in de relatie tussen juridische instituties en burgers, dus ook in de 
sfeer van bestuur en wet- en regelgeving. Procedurele rechtvaardigheid en 
respectvolle behandeling honoreren in beginsel burgers als rechtssubjecten. Burgers 
beschouwen als rechtssubjecten en als deelnemers aan het proces van rechtsvorming 
impliceert een erkenning vanuit de overheid van burgers als verantwoordelijke 
personen.  

                                                             
96 W.J. Witteveen, ‘Iudex Educator, een profielschets’, in Maatschappelijke rechtsvorming, 

Hans Gribnau (red.) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2005). 
97 Het gaat hier slechts om een ideaaltype dat mogelijk herkenbaar is in andere 

ontmoetingen tussen juridische instituties en samenleving of tussen instituties onderling.  
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Het ideaaltype van de rechterlijke dialoog als verwezenlijking van de idee van 
erkenning wijst er echter op dat alleen communicatie en begrijpelijke taal van 
overheid naar burgers onvoldoende is. Zonder werkelijke erkenning van het publiek 
als capabel en zonder tijd voor reflectie is alleen maar begrijpelijk communiceren een 
vorm van bestuurlijke retoriek. Werkelijke institutionele erkenning van burgers richt 
zich immers op het inzichtelijk maken voor burgers van wat het inhoudt om die 
hoedanigheid, die rechtsstatelijke status van burger te hebben.  

Het voorgaande heeft echter ook laten zien dat deze Bijbelse moraal voor het 
juridisch en bestuurlijk heden nogal hoog gegrepen is. In hoeverre is de agenda van 
aandacht haalbaar? Is er voldoende tijd en geld beschikbaar in een tijd waarin 
instellingen te maken hebben met de logica van verantwoording en van vermijding 
van risico’s? En in hoeverre valt er nog een dialoog te construeren tussen instituties 
en burgers tegen het decor van het soms betoverend discours van media en internet? 
Naast deze praktische vragen zijn er theoretische vragen over de betekenis van de 
voorwaarden waaronder er sprake kan zijn van een legitieme en ideëel geloofwaar-
dige dialoog. Wat moeten we ons bijvoorbeeld voorstellen bij ‘machtsvrij’, bij ruimte 
en tijd voor reflectie? Wat is machtsvrij, wat is die ruimte? Over welke tijd hebben we 
het? En wat staat aan legitimiteit en dialoog in de weg? Vooral in vragen van het 
laatste type zijn literaire teksten goed. 

13. Een retorisch evangelie 
De Bijbelse passage over Thomas bracht ons bij een belangrijke factor voor 
legitimiteit en de geloofwaardigheid van het recht, namelijk de idee van erkenning, 
onderkenning en erkentelijkheid. Erkenning van de ander als persoon vindt juridisch 
zijn uitdrukking in persoonlijkheidsrechten, aandacht voor culturele identiteit en 
voor minderheden en voor sociaaleconomische ongelijkheid. We kwamen ook al een 
belangrijk probleem op het spoor: het recht kampt op een bepaalde manier met 
begrenzing. Niettemin bieden het ideaaltype van de dialoog tussen rechter en 
justitiabele en de idee van procedurele rechtvaardigheid inzicht in de wijze waarop 
het recht in ieder geval ideaaltypisch gestalte geeft aan deze idee van onverdeelde 
erkenning.  

Dit is in het kort het verhaal van het evangelie over geloofwaardigheid en legitimiteit. 
De tekst en zijn verhouding tot de lezer weerspiegelen de inhoudelijke boodschap. 
Het Johannes-evangelie betoont zich een communicatief en strategisch evangelie dat 
weloverwogen de lezer ‘in positie zet’. Het evangelie erkent de lezer als in beginsel in 
staat om de goede boodschap van het woord te begrijpen. Ook tot een actuele lezer 
richt de oude tekst de uitnodiging om de vertaalslag te maken naar de eigen situatie. 
Zo  toont de passage over ongelovige Thomas aspecten van het recht die we zonder 
de vergelijkende lezing misschien niet zo snel zouden onderkennen. Andersom 
draagt de eigen problematiek van het recht ook bij aan de bewustwording van de 
specifieke aard van de Bijbelse tekst en boodschap. Voor dit alles is van belang om de 
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tekst noch het recht al te letterlijk te nemen. Dat vraagt om een leeshouding die 
voorbij gaat aan zowel rationaliteit als geloof in engeltjes. 

Tot besluit 
De hierna te lezen teksten werpen nader licht op factoren die een rol spelen bij geloofwaar-
digheid en legitimiteit en wijzen regelmatig op de rol van de dialoog. Ik zal bij het nalopen 
van die teksten uit de Franstalige Thomas-receptie een sprong maken naar de 17e eeuw. 
Niettemin zijn er ook middeleeuwse teksten waarin Thomas een rol speelt. Thomas komt 
bijvoorbeeld voor in de Legenda Aurea of Légende dorée, de Gouden Legende van Jacobus 
van Voragine (Jacques de Voragine).98 Dit is een verzameling heiligenlevens die dateert van 
voor 1264. De legende beschrijft de heiligenlevens als avonturen van inkeer, spirituele rags 
to riches. De heiligen leiden een onbezonnen jeugd, maar komen naderhand tot inkeer. 
Over Thomas wordt verteld dat hij wordt uitgezonden naar India om daar als metselaar te 
werken en de mensen te bekeren. Uiteraard is Thomas weer eens te laat, dit keer voor de 
tenhemelopneming van Maria. Een andere belangrijke legende uit de Middeleeuwen 
presenteert Thomas als de tweelingbroer van Jezus. De tweeling is een zwaar beladen want 
controversieel cultureel symbool, een cruciaal antropologisch thema. De roman van 
Tournier, de laatste tekst die ik in dit proefschrift zal bespreken, knoopt expliciet aan bij 
deze legende en verwerkt het thema van de tweelingen en van erkenning expliciet in het 
verhaal. Zo krijgt ook het denken uit de middeleeuwen, dat verder niet in dit proefschrift is 
vertegenwoordigd, toch aandacht.  

 

                                                             
98 Jacobus de Voragine, De Hand van God, de mooiste heiligenlevens uit de Legenda Aurea, V. 

Hunink & M. Nieuwenhuis, red. (Amsterdam: Athenaeum--Polak & Van Gennep, 2006); 
A. Mulder-Bakker & M. Carasso-Kok, red., Gouden Legenden: Heiligenlevens en 
heiligenverering in de Nederlanden (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1997). 
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Hoofdstuk 4. De onderkenning door Thomas  
Drie Jansenisten over Rechtspraak op TV 
 

Bekeken vanuit retorisch perspectief blijkt erkenning van de ander als persoon van belang 
voor geloofwaardigheid van een spreker en voor legitimiteit. De Bijbelpassage legt de 
nadruk op de erkenning van de individuele persoon. Binnen het rechtssysteem krijgt deze 
gedachte nader gestalte in rechtssubjectiviteit, grondrechten en toegang tot rechtspraak 
(access to justice). In de retorische situatie vormt erkenning van de ander het bindmiddel en 
de grens tussen retoriek en manipulatie. Daarnaast wijst de Bijbeltekst op het belang van 
wederkerigheid. Over onderkenning zegt het evangelie echter minder. De hierna te lezen 
teksten zeggen daar echter wel iets over. 

In dit hoofdstuk bespreek ik twee korte gedichten van de hand van de 17e-eeuwse auteur 
Robert Arnauld d’Andilly  (1589-1674). De gedichten sluiten enerzijds aan op de 
thematiek van de Bijbeltekst. Ze portretteren Thomas als de mens die vanuit zijn beperkte 
realistische perspectief niet in staat is om de religieuze heilsboodschap te geloven. Daarnaast 
weerspiegelen de gedichten de historische context. De auteur ervan is een jansenist, een 
religieuze beweging uit de contrareformatie, maar op bepaalde punten ook vergelijkbaar 
met het protestantisme. De 17e-eeuwse dichter benadrukt de bedrieglijkheid van visuele 
kennis. De symboliek van zien en kennis biedt het aanknopingspunt om deze tekst te 
plaatsen in de context van het hedendaagse debat over de rol van de media binnen 
rechtsstaat en democratie.  

1. Rechtspraak op TV?  
De media zijn een steeds belangrijkere bron van informatie en meningsvorming. 
Ook de rechtspraak komt steeds vaker op televisie (TV) in de vorm van live-uitzen-
dingen van geruchtmakende zaken, een eigen thema-zender en via documentaires als 
de in 2012 getoonde serie De Rechtbank van de NCRV.1 Hoe moeten we hier 
tegenaan kijken? Als een middel tot openbaarmaking en publieke controle van de 
rechtspraak? Als een hulpmiddel bij het bewerkstelligen van vertrouwen en 
geloofwaardigheid? Of is  rechtspraak op TV een buiging voor de mediacultuur ten 
nadele van het woord? Want hoe betrouwbaar is die visuele kennis? Kunnen TV en 
andere visuele media de kijkers wel echt iets vertellen over de juridische aspecten van 
een rechtszaak? En als dat al zo is, in hoeverre draagt deze via de media verkregen 
kennis bij aan inzicht en vertrouwen in het instituut? Rechtstreekse uitzending van 
rechtszaken roept daarnaast nog vragen op over rechtsbescherming en privacy van 

                                                             
1 Sinds bijvoorbeeld de ‘Proef met Rechtbank TV’, NOS, 27 September 2012. Vgl ook 

‘Rechtspraak als tv-amusement’, NRC Handelsblad, 28 september 2012. En natuurlijk is 
er de rijdende rchter. Inmiiddels is de rechtspraak ook op Facebook en twitteren 
sommige rechters (o.a. Judge Joyce). Voor de rechtspraak op sociale media geldt mutatis 
mutandis hetzelfde als voor de rechtspraak op TV. 
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verdachten en slachtoffers, alsmede huiver voor bedreiging van de onafhankelijkheid 
van de rechter (media kunnen de rechterlijke beslissing beïnvloeden) en verstoring 
van het machtsevenwicht (de onvermijdelijke selectie van zaken door de rechter 
beïnvloedt het publieke debat). Tot slot zijn er praktische vragen over nut en 
noodzaak (het publiek is eigenlijk niet geïnteresseerd) en effectiviteit (uitzending 
leidt niet tot meer begrip noch tot meer vertrouwen). 

In de loop van 2012 werd onder juristen en andere in het recht geïnteresseerden 
(journalisten, publiek) intensief gedebatteerd over de vraag of de rechtspraak op TV 
moet of niet. Aanleiding waren de Wilders-zaak en de vragen die de uitzending 
daarvan opriep over directe aandacht van de media voor de rechtspraak. Het debat 
leidde tot publicatie van het rapport De Rooy.2 Dit rapport adviseerde uniforme 
naleving van de persrichtlijn, gewaarborgde regie voor audiovisuele registratie en 
nader onderzoek naar opnamebeleid en publieksvoorlichting. Aparte aandacht voor 
de prealabele vraag naar de relatie tussen visuele kennis en de geloofwaardigheid en 
legitimiteit van rechtspraak was er niet. 

Toch is deze laatstgenoemde kwestie relevant. De bespreking van het toneelstuk 
Troie in hoofdstuk 1 wees al op het belang van de kwaliteit van informatie voor de 
toekenning van legitimiteit aan de rechtspraak en de kwaliteit van democratische 
besluitvorming. De kwestie is ook niet bepaald nieuw. De relatie tussen zien en juiste 
kennis staat centraal in de Bijbelpassage over  ongelovige Thomas. Het evangelie lijkt 
te propageren dat zien niet belangrijk zou moeten zijn voor het juiste inzicht (zalig 
zij die zonder zien geloven), maar speelt wel in op de menselijke behoefte aan visueel 
bewijs (eerst zien dan geloven). Ook de in dit hoofdstuk te bespreken twee gedichten 
over ongelovige Thomas stellen de relatie tussen zien, kennis, geloof en waarheid aan 
de orde. In dit hoofdstuk gebruik ik de kwestie ‘rechtspraak op TV’ als casus voor een 
bespreking van de rol van zichtbaarheid voor geloofwaardigheid en legitimiteit.  

Vooraf geef ik een kort overzicht van de geloofsrichting waartoe Arnauld behoorde. 
Dat is nodig om de lading van zijn teksten te begrijpen. De historie van deze 
geloofsrichting geeft meteen een inkijk in het politieke krachtenveld van die tijd. 
Voor een nadere kennismaking met de ideeën uit de tijd van Arnauld ga ik te rade bij 
Arnauld’s geloofsgenoten Pascal en Racine. Opgemerkt moet worden dat ik het 
werk van laatstgenoemden slechts in hoofdlijnen kan behandelen. De bespreking 
van deze jansenistische auteurs moet beschouwd worden als een uitnodiging tot 
verder onderzoek naar de betekenis van deze tegenstroom uit de 17e eeuw voor 
hedendaagse kwesties. 

                                                             
2 Vgl. ook Commissie van Rooy, Rechtspraak in Beeld, evaluatie Wilders II en aanbevelingen 

voor de toekomst, 2011.  
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2. Port-Royal en het jansenisme 
In 1710, onder Lodewijk XIV, wordt het klooster van Port-Royal des Champs, 
gelegen in een toenmalige buitenwijk van Parijs, verwoest. De graven worden 
leeggemaakt. De laatste aanhangers vluchten, onder meer naar Nederland waar zij 
aansluiting zoeken bij de oudkatholieke kerk. Twee jaar daarvoor zijn de zusters al 
uit het klooster verjaagd. Waarom deze radicale vernietiging van een religieuze 
instelling? Port-Royal, oorspronkelijk een cisterciënser klooster, was sinds 1634 het 
bolwerk van het jansenisme. De geloofsrichting ontleent haar naam aan een Vlaamse 
theoloog, Corneille Jansen (1585-1638), verbonden aan de universiteit van Leuven 
en sinds 1638 bisschop van Ieperen. Deze Jansen of Jansenius heeft een uitgebreide 
studie gemaakt van de Bekentenissen van Augustinus (354-430). Deze studie wordt, 
onder de naam Augustinus, postuum gepubliceerd in 1640. De kernstelling betreft de 
verhouding tussen de goddelijke macht versus de menselijke vrije wil. De stelling van 
Augustinus is dat alleen God bij machte is tot het schenken van genade. Sinds de 
zondeval is de vrije wil van de mens beperkt. Jansenius scherpt de implicaties van 
deze overtuiging nog eens aan: de verlening van de genade is een soevereine daad van 
God waarover Hij volledige zeggenschap heeft. Met deze visie stelt Jansenius zich 
tegenover de Britse monnik Pelagius (350-420). Laatstgenoemde pretendeert dat de 
mens wel degelijk de kracht bezit om het goede te doen. Consequentie daarvan is dan 
wel dat de almacht van God tot het verlenen van de genade afhankelijk wordt gesteld 
van het doen en laten van de mens. Daardoor wordt afbreuk gedaan aan Gods 
almacht. Om die reden verzetten ook Luther en Calvijn zich aan het begin van de 16e 
eeuw tegen deze Pelagiaanse stelling. Luther stelt dat alleen het ware geloof een 
gelovige ontvankelijk kan maken voor de ontvangst van de genade en Calvijn gaat 
zelfs met die voorwaarde niet akkoord. De verlening van de genade is werkelijk een 
prerogatief van God. Het bovenstaande geeft aan dat er zeker overeenkomsten zijn 
tussen het protestantisme uit die tijd en het jansenisme (Kardinaal Mazarin 
kwalificeerde het jansenisme als opgekookt calvinisme). Die overeenstemming komt 
ook tot uiting in de voorkeur van jansenistenen calvinisten voor een sobere leefstijl 
en hun pleidooi voor onbemiddelde toegang voor gelovigen tot de Bijbelse en 
leerstellige teksten. (De jansenisten werden wel ‘gensinistres’, sombere mensen 
genoemd.) Het jansenisme onderscheidt zich echter ook van het calvinisme. Het 
jansenisme blijft katholiek doordat het vasthoudt aan de roomse sacramenten, de 
Maria- en heiligencultus en aan het primaat van de paus.3 Tot slot is het jansenisme 
ook een Frans fenomeen. De ontwikkeling wordt beïnvloed door religieuze, 
politieke en sociaaleconomische factoren uit dat land.  

In de zestiende eeuw had de Franse katholieke kerk zich een tamelijk onafhankelijke 
positie verworven ten opzichte van Rome (gallicanisme). De sociëteit der jezuïeten 
heeft  een sterke positie en is genegen tot een humanistische en niet al te pessimis-

                                                             
3 J. Delumeau, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire (Paris: P.U.F., 1985), p. 200. 
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tische kijk op het menselijk vermogen om het goede te doen. De jezuïeten verzetten 
zich tegen het opkomende protestantisme. Niettemin schieten de ideeën van 
Jansenius wortel onder sommige Franse prelaten. Een van hen is de abt van Saint-
Cyran (1581-1643). Hij ontwikkelt de praktijk van de ‘renouvellement’: de gelovige 
moet eerst een daadwerkelijke conversie doormaken voordat hij tot de sacramenten 
wordt toegelaten. Saint-Cyran roept samen met andere vertegenwoordigers van 
devote kringen koning Louis XIII en kardinaal Richelieu op om een steviger 
katholiek antwoord te geven op de aanvallen vanuit het protestantisme. De reactie 
op die oproep is echter negatief. Saint-Cyran zoekt vervolgens zijn toevlucht in het 
klooster Port-Royal waar Angélique Arnauld de scepter zwaait. De ideeën van Saint-
Cyran slaan aan bij de aan dit klooster verbonden familie Arnauld en bij andere leden 
van de ‘noblesse de robe’: burgers die als magistraat een stevige positie innemen in 
het Franse leven. Onder Saint-Cyrans leerlingen bevindt zich ook de toneelschrijver 
Jean Racine (1639-1699).  

Het gezin van Arnauld was kinderrijk. Oorspronkelijk van tamelijk eenvoudige 
afkomst heeft deze familie zich een positie onder de ‘noblesse de robe’ verworven 
dankzij hun gave van het overtuigend spreken. De jongste zoon, Antoine Arnauld 
(1612-1694), later ook wel le Grand Arnauld genoemd, ontwikkelt zich tot een 
retorisch begaafde advocaat. Een andere belangrijke familie is die van Pascal. Hij 
verdedigt, tezamen met een andere retoricus, Pierre Nicole, hartstochtelijk de 
belangen van Port-Royal en het aldaar gepropageerde ideeëngoed van Jansenius. 
Overigens houden de getrouwen van Port-Royal zich niet alleen bezig met religieuze 
zaken, maar ook met de bestudering van de taal, de grammatica en de retorica. De 
invloed van hun denken over taal en stijl is terug te vinden bij Arnauld d’Andilly en 
Pascal.  

Gedurende de rest van de 17e eeuw bleven de jansenisten onder vuur liggen. De 
aanvallen worden aanvankelijk geleid door kardinaal Mazarin, sinds 1661 door 
Lodewijk XIV zelf. Het motief voor de aanvallen is op de eerste plaats politiek. De 
koning is bevreesd voor een hernieuwd oplaaien van het verzet tegen de absolute 
macht die hij tracht te vestigen. Zo’n verzet had reeds eerder plaatsgevonden onder 
de Fronde (1648-1653), een Parijse opstand van adel en volk. Voor de koning vormt 
een in een klooster verzamelde groep intellectueel begaafde heren met banden in de 
bourgeoisie een potentiële bedreiging. Daarom doet de koning met regelmaat een 
beroep op de paus om het jansenisme te veroordelen. De paus geeft met brieven en 
bullen gehoor aan dit verzoek. De Franse kerk stelt van haar kant een formulier op (le 
Formulaire) dat de Franse geestelijken moesten ondertekenen als bewijs dat zij 
afstand nemen van het jansenistische gedachtengoed. Niettemin krijgen de 
jansenisten enige indirecte steun vanuit het Franse parlement en de Franse kerk. 
Parlement en kerk weigeren aanvankelijk om de pauselijke missives goed te keuren 
of te ontvangen. De Franse kerk is bevreesd voor een nieuwe bevestiging van het 
pauselijk gezag. Dat zou immers in strijd komen met het gallicanisme. Het parlement 
heeft grote moeite met de machtscentralisatie door de koning. Pas na lange 
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onderhandelingen krijgt de koning zijn zin. Na deze koninklijke overwinning 
moeten onder meer Arnauld en Nicole hun toevlucht zoeken in De Lage Landen, 
eerst in Brussel, later in Amsterdam. Aan het begin van de 18e eeuw geven zij zelfs 
les aan Delftse theologiestudenten. Overigens blijft het jansenisme onder de Franse 
bevolking (en in Savoie en Italië) nog enige decennia bestaan. Gaandeweg echter 
degenereert deze spirituele leer. Eens een symbool van het verzet van de stedelijke 
burgerij en van de Franse geestelijkheid tegen de koning en tegen Rome, wordt het 
jansenisme een praktijk van wonderen en extatische bijeenkomsten van de zoge-
naamde convulsionaires (naar de verwrongen houdingen tijdens de bijeenkomsten).4 

3. Robert Arnauld d’Andilly 
Robert Arnauld d’Andilly is de oudste zoon van de familie Arnauld. Hij heeft zich in 
1646 definitief uit de mondaine wereld van het Hof teruggetrokken en behoort 
daarmee tot de groep van de Solitaires: heren van stand die zich wijden aan het devote 
leven en aan de verspreiding van het jansenistische gedachtengoed. Daarnaast 
schrijft hij op latere leeftijd de Mémoires van zijn illustere familie waarin hij het 
retorisch vernuft prijst van zijn familie en dit vernuft ook als oorzaak presenteert van 
de status van de familie.  

De aandacht voor retorica en eloquentie van de familie in de Mémoires lijkt in 
tegenspraak met de soberheid van het jansenisme, maar Arnauld d’Andilly stelt dat 
juist dat spreken de deugdzaamheid naar voren kan brengen. Dat geldt vooral voor 
lofredes, die inzicht vereisen in de personen waarover men spreekt.5 Ook Pascal 
wijdt diverse overdenkingen aan L’art de persuader. De retorische belangstelling van 
de jansenisten strekt zich in beginsel niet uit tot dichtkunst en theater.6 Dat vinden de 
jansenisten toch wat frivool.7 Niettemin zet Arnauld d’Andilly zijn retorische talent 
in voor een serie gedichten over het leven van Christus. Tot die serie behoren de 
hiernavolgende twee gedichten over Thomas. De teksten presenteren Thomas als 
voorzien van een te klein verstand om de tekenen van het lijden te begrijpen, en 
smeken God om vergeving voor hem.   

                                                             
4 J.-P. Chantin, Le Jansénisme (Paris: Cerf, 2000), Over de strijd van de Franse koning tegen 

het jansenisme, ook : J. Lacouture & F. Rey, Molière et le Roi, l’affaire Tartuffe (Paris: Seuil, 
2007). 

5 B. Dumont, ‘La Parole et la gloire, Essaid’interprétation du rapport entre rhétorique et 
gloire dans les Mémoires de Robert Arnauld d'Andilly’, Histoire, Économie et Société, 20 
(2001), 177–84. 

6 Zie het slot van dit hoofdstuk bij de bespreking van Racine. 
7 G. Forestier, Jean Racine (NRF Biographies) (Paris: Gallimard, 2006). 
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Terwijl de heilige Thomas nog twijfelt, verschijnt Jezus en laat hem zijn heilige wonden 
aanraken. 

Apostel, jij achtte vals wat jij niet zag, 
Een vergissing op deze bijzondere dag, 
Ik beklaag je wanneer ik je zie, zo berooid van geloof: 
Je bent slechts ongelukkig en je maakt je schuldig. 
Anderen vrezen om hun God te benaderen; 
En jij zegt overmoedig dat jij met jouw wereldlijke handen 
die goddelijke wonden zou willen aanraken! 
Heer, voor zijn misdaad, smeek ik uw mildheid af: 
Want u hoeft zijn geloof maar lichtelijk te beroeren, 
Om geen groter verdediger vinden dan hem.8 
 
Thomas 

Thomas, zie uw God, erken zijn alvermogen, 
de hel moest bukken voor zijn majesteit, 
de dood werd Hem tot slaaf en overtogen 
van luister leeft Hij tot in eeuwigheid. 
Hij komt u uit uw ongeloof bevrijden: 
zie naar zijn voeten, handen, naar zijn zijde. 
Volstaat uw oog niet, leg op Hem uw hand 
en tast en weet: zijn macht gaat ’t àl te boven. 
Omdat gij ziet, erkent uw klein verstand, 
doch zalig zij, die zonder zien geloven!9 
 

4. Het klein verstand van Thomas 
Voordat we ons richten op de zeggingskracht ervan voor de hedendaagse kwestie 
van de rol van de media bij legitimiteit, moeten we eerst even stilstaan bij de 
betekenis van deze poëzie. In beide gedichten speelt de thematiek van zien en 
geloven een rol. In het eerste gedicht is Thomas vooral zondig, in het tweede 
ontbreekt het hem aan het juiste inzicht en is hij een ‘domme’ Thomas.  

In het eerste gedicht wordt Thomas stevig bij de kraag gevat en via hem de 
ongelovige lezer van dit gedicht. De dichter posteert zich hier als prédicateur, private 
preker zoals het jansenisme die wel kende. Hij smeekt de goddelijke vergeving af en 
hij vervult daarbij een bemiddelende functie. De dichter verwijt Thomas eerst een 
                                                             
8 Eigen vertaling 
9 Arnaud D’Andilly, Stances sur la vie de Jésus Christ et sur diverses vérités Chrétiennes, 

(uitgever en plaats onbekend 1711). Te vinden op Google Books. Nederlandse vertaling 
van Gabriël Smit, opgenomen in: Het jaar van de Heer, Gedichten voor het kerkelijk jaar, 2e 
druk (Utrecht/Antwerpen: Het spectrum (jaartal onbekend)), p. 118. 
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kortzichtige brutaliteit. Thomas is beklagenswaardig en zijn handelen is een misdaad 
waarvoor Gods medelijden moet worden afgesmeekt (vgl. v. 2 ‘oze tenir pour faux’ 
en v.6 ‘hardiment’ en v.4 ‘coupable’, v. 8 ‘crime’ en ‘implore ta douceur’). De 
overschrijding van het taboe van het tasten (zie Hoofstuk 3) wordt hier benadrukt. 
Thomas wordt toegesproken als iemand met een beperkt inzicht in zijn situatie, als 
een zondig en schuldig mens, die alleen gered kan worden door God. Thomas is 
echter niet alleen zondig, maar vooral ook eenzaam en schuldig (‘tu n’es que 
malheureux’). Maar, zo eindigt het gedicht positief, na zulke vergeving rest er geen 
trouwere gelovige dan hij. Genade bewerkstelligt eeuwige trouw en doet geloven. 
Het gedicht staat in een tamelijk dramatisch toonzetting: er is sprake van een 
vergissing die een misdaad blijkt; het gedicht beweent de menselijke conditie en 
smeekt genade af. Jezus lijdt en zijn wonden worden aangeraakt door, zo wordt 
gesuggereerd, bezoedelde handen. Enige extase is hier wel aanwezig. 

Van die dramatische visie getuigt ook het tweede gedicht. De afstand tussen God en 
mens wordt er nog meer in benadrukt dan in het eerste gedicht. God is almachtig en 
aan die almacht neemt zijn zoon deel: hij laat de hel voor zich bukken en onderwerpt 
de dood. Hijzelf leeft voor altijd. Vanuit die, voor een mens onvoorstelbare, positie 
reikt hij genadig de hand. ‘Hij komt u uit uw ongeloof bevrijden.’ Maar die mens kan 
dat niet geloven. Hij moet het zien. Maar ook dat helpt niet. Voelen dan maar en pas 
dan buigt zich ook dat ‘klein verstand’. Het menselijk verstand is zo klein, dat het zich 
niet anders kan laten overtuigen dan door tastbaar en zichtbaar bewijs. De mens kan 
met zijn verstand niet bij de ‘redenering’ waarop de goddelijke boodschap berust. 
Dat is niet zozeer kwestie van domheid, maar van een structureel gebrek aan inzicht. 
De Franse tekst niet spreekt van een klein verstand, maar van een beperkt 
oordeelsvermogen: ‘Est-ce qu’ainsi que ta foy juge de son pouvoir?’ Hierdoor heeft 
de mens geen toegang tot het niveau van spirituele abstractie die de goddelijke 
boodschap kenmerkt. Het ‘Hij komt u uit uw ongeloof bevrijden’ is onbevattelijk. 
Het gedicht gaat er niet vanuit dat de mens ooit dit begripsniveau zal bereiken. Het 
speculeert op een houding van volle, woordloze en blinde acceptatie. Immers, wie 
accepteert in het besef dat redeneringen en empirie tekortschieten, is zalig. ‘Zalig zij, 
die zonder zien geloven.’  

5. Arnauld en Johannes: erkenning versus onderkenning 
De gedichten weerspiegelen het jansenistische gedachtengoed. Daarnaast klinkt in 
deze teksten de geest van het Johannes-evangelie door, hoewel er ook verschillen 
zijn. Tenslotte zijn deze gedichten ook tekenend voor het denken van de 17e eeuw.  

Het jansenistische denken vinden we terug in het feit dat de gedichten een aantal 
tegenstellingen creëren, tussen God en mens, geloof en verstand, genade en zonde, 
en tussen het fysieke en spirituele. Immers, de mens is klein, God is groot en het is 
voor het menselijk verstand niet na te gaan of Hij op de menselijke smeekbede ingaat 
en ook niet wat dat precies betekent. Verder stellen de gedichten de goddelijke 
genade tegenover de zondige mens, zoals dat ook in het calvinisme gebeurde. De 
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tegenstelling tussen fysiek en spiritueel vinden we onder meer in het eerste gedicht 
waar Thomas wil tasten naar een bewijs maar waar God wordt verzocht hem te 
beroeren in zijn geloof. Voorts positioneren de gedichten de mens als onvrij; God 
heeft de macht, in de zin dat Hij kan beslissen. 

Hiermee spreken de gedichten voor een deel in de geest van het Johannes-evangelie, 
maar ze wijken er ook van af. Net als bij Johannes is Arnaulds Thomas niet bij 
machte door te dringen tot de betekenis van God. Anders dan het evangelie van het 
woord suggereert, is volgens deze gedichten de abstractie van God zelfs niet in 
woorden te vangen. Het geloof krijgt een spiritueel karakter. Verder wordt het 
realisme van Thomas verabsoluteerd. Thomas vertegenwoordigt niet slechts de 
realistische positie, het natuurlijk scepticisme van de mens, maar heeft als mens een 
klein verstand. Het narratieve evangelie brengt de goede boodschap in aansprekende 
verhalen over gewone mensen. De ontmoeting tussen Jezus en Thomas vindt plaats 
in een besloten sfeer van vertrouwen en veiligheid. De gedichten vergroten de 
dimensies en dramatiseren de verhoudingen. Ze suggereren een eeuwig en 
onmetelijk universum, waarin de mens verkeert als dwaallichtje, totdat hij liefdevol 
wordt opgenomen in het goddelijk schijnsel. Alle aandacht gaat naar het moment 
van devote overgave. Het meest markante verschil tussen Johannes en Arnald ligt op 
het punt van de erkenning, die in het evangelie zo’n scharnierfunctie vervult. De 
gedichten spreken niet meer over een gebaar dat de mens erkent in zijn behoefte aan 
bewijs en dat hem geschonken wordt. (Denk aan Ricoeurs ‘reconnaissance’ als 
erkentelijkheid). Nee, de mens moet een smeekbede om erkenning richten tot God. 
Erkenning moet van de mens uitgaan. 

De kenmerken van het gedicht komen terug in de vertelstrategie. De uitvergroting 
van de afstand tussen God en mens vinden we weerspiegeld in de verhouding tussen 
tekst en lezer. Het evangelie leidt de lezer met welhaast zachte hand binnen in de 
wereld van het goddelijke woord. De lezer kan zich vereenzelvigen met diverse 
personages en hun vergissingen. Hij is vergeven. Hij is ook niet alleen. Via de 
vertelinstantie legt het evangelie een relatie met de lezer. De gedichten van Arnauld 
nemen een andere toon aan. De gedichten bidden en smeken. Via Thomas sporen zij 
de lezer aan en vermanen zij hem om zijn eigen beperkt verstand te onderkennen. De 
verwijzing naar de relatie tussen spreker en luisteraar is verdwenen. Er zijn geen 
personages en er is geen verteller als bemiddelaar tussen boodschap en lezer. Dat 
geldt ook voor het geloven. Er is geen gesprek in de intimiteit van gesloten deuren 
tussen God en gelovige. Het geloof is een solitaire aangelegenheid. De mens is 
eenzaam, en God ook. Hij moet het allemaal zelf beslissen. 

Al met al, dus naar tekst en inhoud, krijgt het begrip erkenning hier een andere 
betekenis dan in het evangelie. Het gaat Arnauld niet om erkenning van de persoon 
en al helemaal niet om een relatie van erkentelijkheid. Het gaat deze dichter om 
erkenning in de zin van onderkenning door de mens van zijn beperkte inzicht.  
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6. Betekenis voor het heden: een spirituele stem uit het verleden? 
Deze gedichten stammen uit een wereld die ver staat van onze huidige 
belevingswereld. Hierna zal blijken dat ze niettemin relevant zijn. Daartoe moeten 
we dat jansenistische gedachtengoed enigszins in de ideeënhistorische context van 
de 17e eeuw plaatsen. Het jansenisme is enerzijds een reactie op religieuze, politieke 
en sociaaleconomische omstandigheden uit de 17e eeuw. De 17e eeuw is die van de 
ontdekking van de ratio, van het classicisme en van de vestiging van het absolutisme. 
De jezuïtische overtuiging dat de mens een vorm van vrije wil (libre arbitre) bezit en 
met goede werken de genade kan verwerven weerspiegelt een begin van denken over 
de menselijke autonomie. Jansenisten verzetten zich tegen de jezuïeten, tegen de 
absolutistische politiek van de koning en tegen de nog altijd machtige adel. 
Anderzijds weerspiegelt dat jansenistische gedachtengoed naar inhoud en 
verwoording de omstandigheden uit die tijd. Het jansenisme verzet zich weliswaar 
tegen de wereld van macht, maar het is ook een emancipatiebeweging van de haute 
bourgeoisie (de noblesse de robe). Hoewel de devote jansenisten zich verzetten 
tegen geweld en godsdienstoorlog, delen ze in de heftigheid waarmee het religieuze 
en politieke debat gevoerd wordt. Verder verzet het jansenisme zich enerzijds tegen 
het rationalisme, zoals we hieronder nog bij Pascal zullen zien. Anderzijds vertoont 
het jansenistische denken rationele trekken. De jansenistische spiritualiteit berust op 
een redenering over de goddelijke genade versus de menselijke vrijheid. De mens 
vrijheid toestaan in de interpretatie en verwerving (dankzij goede werken) van 
genade, is de macht van God verminderen. Tot slot geldt dat de jansenisten wel heel 
devoot waren, maar ook toegewijde onderzoekers. De Solitaires werkten een geheel 
nieuwe visie uit op het punt van taal en grammatica.10 Om nog wat beter door te 
dringen tot dat jansenistische denken en om de gedichten en hun zeggingskracht 
voor vandaag te begrijpen, ga ik hierna te rade bij een ander lidmaat van Port-Royal, 
Pascal. Maar eerst kunnen we alvast bezien welk standpunt de gedichten opleveren 
voor het discussiepunt van de rechtspraak op TV.  

De rechter moet niet op TV 
Als we Arnaulds visie op de relatie tussen zien en kennis toepassen op het 
hedendaagse debat over de rechtspraak op TV, lijkt deze de argumentatie van de 
tegenstanders van TV uitzendingen van de rechtspraak te ondersteunen.  

We moeten daarvoor wel een vertaalslag maken. Arnaulds gedichten gaan over het 
zien als toegang tot het ‘kennen’ van God. Het zicht biedt geen toegang tot het 
spirituele domein, is in het kort gezegd, de stelling. Ofwel: wat je van de frontoffice 
ziet is niet waar het in de backoffice werkelijk om gaat. De vertaalslag naar het recht 
valt te maken als we bedenken dat wat we zien van de rechtspraak in de frontoffice 
ook niet is of maar de helft is van wat er gebeurt in de backoffice. Met die backoffice 
                                                             
10 Waarover o.a. P. Goodrich, Legal Discourse, Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal 

Analysis (New York: St. Martin’s Press, 1987), p. 18. 
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doel ik niet op de kantoororganisatie van de rechtbank, maar op het rechtssysteem 
en op het staatsbestel waar de rechtspraak een onderdeel van uitmaakt. Tot die 
backoffice behoort ook de impliciete notie van het recht, een onderliggende 
‘hypotekst’ waaraan iedere rechterlijke uitspraak een bijdrage levert.11 Het gaat 
daarbij om de vraag naar wat het recht is. Dit is een soort wezensvraag, misschien 
niet zo spiritueel als Arnaulds godsbeeld, maar wel minstens zo essentieel. Een 
rechter immers beslist over het conflict, maar beantwoordt ook een juridische vraag 
die het systeem van regels en het institutionele systeem betreft (de verhouding tussen 
rechter en wetgever) en die uiteindelijk ook de definitie van het recht herschrijft. De 
uitspraak verandert iets aan het rechtssysteem, al was het maar door dit te 
bevestigen. Vergelijk dit met een romanschrijver. Ook hij of zij schrijft een boek, een 
mooi verhaal, maar hij voegt door de wijze waarop hij vertelt ook iets toe aan de 
verzameling literaire uitvindingen en hij herdefinieert ook wat wij verstaan onder 
literatuur. Literator en rechter werken dus op twee fronten.  

Geïnspireerd door Arnauld zouden we kunnen stellen dat de TV-camera’s niet alleen 
slechts een beperkt zo niet een foutief beeld geven van het juridisch werk in de front-
office, maar bovenal het vermogen missen om het werk in de back-office te bevatten. 
Het visuele ‘verstand’ van de media is te klein voor de intellectuele finesses van het 
juridische denken en voor de complexiteit van het recht. Veel inzicht ter wille van een 
betere controle verschaffen zij dus niet. Conclusie: rechtspraak moet niet op TV.  

Toch is er nog een andere lezing mogelijk van deze gedichten van Arnauld. 
Misschien heeft Thomas niet zozeer een klein verstand, maar vooral een ongeschikt 
verstand. Daartoe moeten we ons richten op de originele Franse tekst van het tweede 
gedicht en niet op de Nederlandse vertaling. De Franse tekst spreekt niet over klein 
verstand, maar stelt, als gezegd, dat Thomas door ongeloof ongeschikt is om te 
kunnen oordelen over de macht van Jezus en God. Lezing van Pascal maakt nu 
duidelijk dat dit ongeloof en deze ongeschiktheid te wijten zijn aan het onvermogen 
van de menselijke ratio.  

7. De retorica van Pascal 
Blaise Pascal was een intellectueel begaafde persoon, wetenschappelijk onderlegd en 
voorzien van retorisch vernuft. Geïnspireerd door zijn aan Port-Royal verbonden 
zus Jacqueline had hij zich in 1652 tot het jansenisme bekeerd. In 1656 neemt hij op 
zich om het jansenisme en le Grand Arnauld te verdedigen tegen de aanvallen vanuit 
kerk en koning. Hij schrijft daartoe een Lettre écrite à un provincial par un de ses amis, 
sur le sujet des disputes présentés à la Sorbonne. Tezamen met nog 17 andere brieven 

                                                             
11 Een ‘hypotext’ is een tekst waarvan  de invloed herkenbaar is in een latere tekst. De term 

is afkomstig van Genette, Gérard, Palimpsestes, La Littérature Au Second Degré (Paris: 
Editions du Seuil, 1982).  
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worden dit de bekende Provinciales van Pascal. Ze bevatten een ironische en scherp 
beargumenteerde bestrijding van het jezuïtisch opportunisme, dat volgens Pascal 
leidde tot een lakse geloofshouding. 

Na de dood van Pascal in 1662 treffen zijn vrienden, onder wie Nicole en Antoine (le 
Grand) Arnauld, een massa papieren aan. Die bevatten niet de verwachte eenduidige 
apologie van het christelijk geloof waarover Pascal zo vaak met hen heeft gesproken, 
maar een serie teksten waarvan sommige al zijn gepubliceerd (Les Provinciales). 
Andere papieren bevatten slechts notities van gesprekken en van gelezen boeken. 
Weer andere bevatten overwegingen van wetenschappelijke aard (De l’esprit 
géométrique, waarin ook een verhandeling over L'art de persuader), of juist ideeën over 
de waarheid van wonderen.12 Alle zijn het fragmenten, geschreven op grote vellen 
die Pascal naderhand weer verknipt heeft en bijeengebonden in bundels, liasses. 
Nicole en Arnauld slaan aan het redigeren met het oog op publicatie. De eerste 
uitgave van 1670 presenteert de Pensées als een serie van fragmenten met wat 
correcties in een voor lezers enigszins te volgen volgorde.13  

De Pensées zijn de neerslag van een denken in actie. Pascal nam deel aan verschillende 
werelden, waaronder de mondaine, de wetenschappelijke, theologische en 
filosofische. Hij is op de hoogte van de verschillende debatten, visies en 
argumentatielijnen en beschouwde geen enkele visie als op voorhand 
ongefundeerd.14 Pascal zet al die meningen in gestileerde vorm naast elkaar, tracht 
hun doelen en points aveugles te destilleren, vergelijkt ze en laat ze vervolgens 
stuklopen op hun onderlinge tegenstrijdigheden. Als een 17--eeuwse Socrates 
confronteert Pascal zijn lezers met hun onwetendheid en gebrek aan logica. Door de 
verschillende discoursen tot voorwerp van een empirische en retorische studie te 
maken, plaatst Pascal de twijfel op de voorgrond.15 Hij verschilt daarmee van 
Descartes die in streng opgebouwde betogen iedere twijfel beoogt weg te nemen.  

Zijn retorisch onderzoek overtuigt Pascal ervan dat de mens zichzelf en zijn ratio 
sterk overschat. Het brengt hem tot de conclusie dat alleen God de waarheid kent. 
De mens is dan ook, anders dan de jezuïeten menen, allerminst een imago Dei: ‘ils [de 
jezuïeten CEV] vous ont fait penser que vous lui étiez semblables et conformes par 

                                                             
12 M. Escola, ‘Introduction’, in Pascal, Pensées sur la justice (Paris: GF Flammarion, 2011), p. 

8; M. Le Guern, ‘Présentation’, in Pascal, Pensées, Folio (Paris: Gallimard, 2004), p. 8.  
13 Le Guern, p. 10. De verschillende uitgaves die vandaag gehanteerd worden hanteren ook 

uiteenlopende nummeringen, aangeduid met Lafuma, Brunschvicg, Le Guern, Sellier. Ik 
verwijs naar de Gallimard/Folio uitgave (Le Guern uit 2004) en de Flammarion/GF 
uitgave (Brunschvicg) (2011). 

14 D. Descotes, ‘Postface Aux Pensées’, in Pascal, Pensées sur la justice (Paris: GF Flammarion, 
2011), p. 258 

15 Descotes, p. 263. 
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votre nature.’16 ‘Vous n’êtes pas dans l’état de votre création.’17 De menselijke rede is 
fragiel: ‘Nous avons une impuissance à prouver, invincible à la dogmatique 
[cartésianique].’18 Slechts in de ogen van God verwerft de mens uniciteit; hij is geen 
subject anders dan in de ogen van God; zijn wereldlijk gezicht is slechts een masker. 
Kortom, Pascals Pensées zijn een verzameling redeneringen met maar één conclusie: 
de door Pascal beleden geloofswaarheid.19 

Pascal en Arnauld 
Het denken van Pascal vertoont overeenkomsten met het denken waarop de 
gedichten van Arnauld berusten. Hij legt echter ook een aantal andere accenten, die 
voor onze kwestie van belang zijn. Een eerste overeenkomst vinden we in de 
apologie van God en in de beperktheid van het menselijke verstand. Pascal toont 
echter nadrukkelijker dan Arnauld aan dat het gaat om de beperkingen van het 
rationele denken. De aanhangers van Descartes of van de jezuïeten denken dat ze het 
bestaan van de vrije wil kunnen bewijzen of bestrijden, maar ze vergissen zich 
allebei. Een tweede verschil tussen Arnauld en Pascal betreft de creatie van 
tegenstellingen tussen God en de mens. Pascal plaatst niet zozeer God en het 
menselijke uiteen; hij toont vooral dat het rationele denken niet in staat is om ze bij 
elkaar te brengen. Hij slaat daarmee de bodem onder de oude scholastieke droom 
vandaan dat als men maar lang genoeg doorredeneert men de waarheid in de tekst 
zal vinden.20 In het licht van onze discussie over rechtspraak op TV, is nog 
belangwekkender dat Pascal nog een dimensie toevoegt aan de al van Arnauld 
bekende tegenstelling tussen God en mens. Zoals gezegd is volgens Pascal de mens 
imperfect en is hij niet naar het beeld van God geschapen. Pascal meent daarenboven 
dat de zondigheid en het klein verstand van de mens in de weg staan aan de 
mogelijkheid om het goddelijke beeld zelfs maar te kennen.21 De mens is geen beeld 
van God; hij heeft daarop ook geen zicht. Pascal breekt hiermee met het 
middeleeuwse thomistische mens- en wereldbeeld. Dat meent niet alleen dat de 
mens naar de beeltenis van God geschapen is, maar ook dat de wereld en het 

                                                             
16 Blaise Pascal, Pensées, ed. M. Le Guern (Paris: Gallimard, 2004), p. 132 fragment 139; 

Idem, Pensées sur la justice, Trois discours sur la condition des grands, ed. M. Escola (Paris: GF 
Flammarion, 2011), p. 188. 

17 Pascal (2004), p. 132, fragm. 139, Idem (2011), p. 189, fragm. 430.  
18 Pascal (2004), t.a.p., Idem, Pensées sur la justice, Trois discours sur la condition des Grands. 

(2011), p. 176, fragm.395. 
19 Zie over de verbeeldingswereld en de psychologische achtergrond van Pascal : Ph. Sellier, 

Essais Sur L’imaginaire Classique, Champion C (Honoré Champion, 2005), bijv. La chute et 
l'ascension (p. 129), Pascal: imaginaire et théologie (p. 175). 

20 Over de veronderstelling van de waarheid als liggend in de tekst op basis van ‘auctoritas’, 
zie R. Lesaffer, European Legal History, a cultural and political perspective (Cambridge UK: 
Cambridge University Press, 2009), par. 204 (p. 249). 

21 L. Devillairs, ‘L’homme image de Dieu, interprétations augustiniennes (Descartes, Pascal, 
Fénélon)’, Archives de Philosophies, 72 (2009), 293–315, p. 307. 
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wereldlijk recht een, zij het onvolmaakte, weerspiegeling zijn van de goddelijke 
wereld en van het goddelijke recht. In de door Augustinus geïnspireerde visie van 
Pascal is een beeld al snel een idool.22 

Doe die TV maar uit! 
Voor de kwestie rechtspraak op TV lijkt kennisname van de visie en redeneerwijze 
van Pascal op te leveren dat we de TV maar beter uit kunnen zetten. Als het rationele 
denken niet bij de essentie kan komen, kan het beperkte en selectieve medium van 
TV dat zeker niet. We doen er beter aan, Pascal volgend, om de juridische dossiers 
nauwkeurig te bestuderen en de argumenten voor en tegen zorgvuldig tegen elkaar 
af te wegen, onderkennend dat rationaliteit beperkt is en dat het aankomt op goed 
oordeelsvermogen. Met andere woorden, de backoffice van de rechtspraak is alleen 
toegankelijk voor specialisten die bekend zijn met de moeilijkheid van het recht 
spreken. Iets van deze conclusie vinden we terug in het al genoemde WRR-rapport 
over transparante rechtspraak.23 Een belangrijke voorwaarde voor transparantie ligt 
in de mogelijkheid van kritische beoordeling door de juridische professionals (dus de 
rechters in hogere instanties en rechtswetenschappelijke commentatoren).  

Voor de kwestie rechtspraak op TV maakt de kennismaking met het jansenistische 
gedachtengoed in ieder geval duidelijk hoezeer die hedendaagse discussie in het 
teken staat van kennis met het oog op controle. Die controle kan niet plaatsvinden 
door de media, maar moet gebeuren door de juridische professional. De backoffice 
van het recht is daarmee slechts voor ingewijden zichtbaar. Een korte blik op een 
tekst van Pascal over het recht geeft nog wat extra inzicht in deze gevolgtrekking.  

8. La ‘pensée de derrière’, iets over de juridische ideeën van Pascal 
Pascal was een oprecht gelovige vanuit zijn opvatting over de beperktheid van het 
menselijke verstand. Tegelijkertijd bezag hij zaken als recht en macht met een 
pragmatisch oog. Hij plaatste het recht niet bij God, maar op aarde, Pascal volgde op 
dit punt Montaigne,24 maar ging wel verder dan deze. Montaigne meende dat het 
recht een kwestie van gewoonte was. Het menselijk recht was niet bij machte om de 
goddelijke orde te imiteren of nader op aarde gestalte te geven. Hij stelde dat het ‘wel 
geloofwaardig is dat er natuurwetten zijn, (…) maar dat ze bij ons verloren zijn 
gegaan’ en dat er bij het traceren van de bron weinig gezagsvols overblijft.25 Pascal 
meende: het wereldlijk recht is veranderlijk inderdaad (‘Vérité au-deçà des Pyrénées, 

                                                             
22 Devillairs, L'homme image de Dieu, p. 310. 
23  Broeders, D., Prins, J.E.J., Griffioen, H., Jonkers, P., Bokhorst, M. & Sax, M. (red.), 

‘Speelruimte voor transparantere rechtspraak (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2013) 

24 1533-1592. 
25 Michel de Montaigne, Les Essais, II, 12 
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erreur au-delà.’26), maar dat is geen kwestie van organisch gegroeide gewoonte en 
een verloren gegaan ideaal, maar van gerechtvaardigde macht, dan wel van 
(slag)krachtig recht.  

Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort 
soit suivi. La justice sans la force est impuissante: la force sans la justice est 
tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des 
méchants; la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la 
justice et la force; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est 
fort soit juste. 27 

Dit fragment heeft menige 20e-eeuwse denker geïnspireerd, onder wie Bourdieu en 
Derrida.28 Eerstgenoemde vond er een grondslag in om zich te richten op de 
werkelijke machtsstructuren, waarvoor Pascal zo’n scherp oog had. Derrida ging in 
La Force de Loi op zoek naar de grondslag van het recht en kwam uiteindelijk terecht 
bij een geloof gebaseerd op een mystieke grondslag die niet zonder de staat kan, 
maar wel verplicht tot reflectie.29 

Pascal staat met deze positivistische rechtsopvatting overigens niet alleen. Ook 
Luther ziet het recht als een noodzakelijke macht om de chaos onder de mensen te 

                                                             
26 Pascal, Pensées, p. 87, fragm. 56; Idem (2011) p. 143, 144, fragm. 294. 
27 Pascal, Pensées, (p. 101, 102, fragm. 94; Pascal, (2011), p. 146, fragm. 298. Vert. Blaise 

Pascal, Gedachten, inleiding, vertaling en uitleg, J.A.C. Lender, Utrecht/Antwerpen, 
Prisma boeken 1963 tweede druk: [fragm. 183/298] ‘Het is billijk dat wat recht is gevolgd 
wordt, het is noodzakelijk dat wat het sterkst is gevolgd wordt. Recht zonder macht is machteloos, 
macht zonder recht is dwingelandij. Recht zonder macht wordt weersproken, omdat er altijd 
bozen zijn, macht zonder recht wordt beschuldigd. Men moet dus recht en macht bijeenvoegen en 
daarvoor moet wat recht is sterk worden gemaakt, of wat sterk is recht.’  

28 Bourdieu, P., Pascalian meditations, Stanford, CA: Stanford University Press/ Polity Press, 
2000, knoopte aan bij Pascals gedachte over het recht als gewoonte die uiteindelijk berust 
op macht. Legitiem gebruik van machtsvertoon onderhoudt zichzelf als symbool van 
orde en doet vergeten dat het geweldsmonopolie van de staat uitgeoefend kan worden (p. 
95) Jacques Derrida, Force de Loi (Paris: Galilée, 1994), Jacques Derrida, Kracht van wet, 
Het ‘mystieke fundament van het gezag’ (Kampen: Agora, 1994), p. 51 ev. Over de invloed 
van Pascal op Tocqueville, zie o.a. W.J. Witteveen, ‘Drie reisgenoten: Pascal, 
Montesquieu, Rousseau’, in Tocqueville, profeet van de moderne democratie,  A. Kinneging, 
P. de Hert, & H. Somers e.a. (Rotterdam: Lemniscaat, 2013), pp. 195–210. 

29 Derrida, Kracht van wet, p. 51 ev. Derrida concludeert uit het mystieke fundament en het 
geconstrueerde karakter dat het recht deconstrueerbaar is. Derrida, Force de loi, 11, 
Cardozo Law Review, 919, p. 942. (Duidelijker dan de boekuitgave). En hij concludeert 
er een ‘responsabilité devant la mémoire’ uit alsmede een ‘responsabilité devant le 
concept même de responsabilité’, Derrida, Force de loi, 11, Cardozo Law Review, 9191, 
p. 954. 
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beheersen.30 De visie van Pascal lijkt verder op die van Hobbes. Anders dan Hobbes 
echter, ontwerpt Pascal geen theoretisch bouwwerk en is zijn denken religieus 
geïnspireerd. Het handelen van de mens is onderworpen aan de macht van een niet 
te kennen God. Aan kennis om een contract te sluiten komt die mens zo niet toe, 
zomin als Pascal toekomt aan de constructie van een ontwerp waarvan dat contract 
deel uitmaakt.31 Nog minder ziet Pascal iets in het verlenen van enige goddelijke 
status aan een aardse machthebber. De aardse machthebber is een wereldlijk 
gegeven, dus een mens die enige adviezen kan gebruiken. In zijn Pensées en Discours 
sur la condition des Grands, een soort Princenspiegel, werkte Pascal dan ook zijn visie 
op de positie van de heerser uit (al zijn deze Discours waarschijnlijk afkomstig van 
bewerker Pierre Nicole). De heerser moet zich bewust zijn van de mengeling van 
recht en macht waarop zijn positie berust. Tegelijkertijd moet hij het volk in de waan 
laten van de gerechtvaardigdheid van zijn positie. Hij moet een ‘pensée de derrière’ 
hebben om zijn gezag te behouden.32  

Het citaat van Nicole sluit aan op de visie op het politieke en juridische bewustzijn die 
Pascal ook elders in zijn werk huldigt. Er bestaat het juridisch geweten van het volk, 
van de critici en van de ingewijden, ‘le peuple’, ‘les demi-habiles’ en de ‘habiles’.33 Het 
volk gelooft letterlijk dat de in wetten en koninklijke ordonnanties vervatte regels 
recht zijn op basis van hun leeftijd. De demi-habiles geloven niet in deze orde en zijn 
daarin zo beslist dat ze ertoe geneigd zijn om de orde omver te gooien zonder nader 
plan. De habiles daarentegen zijn zich zeer bewust van het voorlopige karakter van de 
regels, maar hangen deze toch aan vanuit een Macchiavelliaans besef van het belang 
van orde. Zij handelen vanuit een ‘pensée de derrière’, een onderkenning van de 
dubbele aard van werkelijkheid en waarheid. 

Pascal richt zich tot heersers en prinsen. Maar de idee van een ‘pensée de derrière’ is 
ook toepasbaar op de rechtspraak. Ook een rechter is in zekere zin een ‘habile’ die 
zich bewust moet zijn van de mengeling van recht en macht waarop zijn positie 
berust. Tot de institutionele verantwoordelijkheid behoort het besef van de 
contingente hoedanigheid van de juridische beslissingsmacht. De rechterlijke macht 
heeft geen goddelijke oorsprong. Het is een door mensen gecreëerde en daarmee 
kwetsbare institutie vol dilemma’s.  

                                                             
30 M. Villey, La Formation de La pensée juridique moderne, Quadrige (Paris: P.U.F., 2009), p. 

285. 
31 Escola, Présentation Pensées, p. 304 
32 Pascal, 'Trois discours sur la condition des Grands', in:  Pensées sur la justice, Trois discours 

sur la condition des Grands, (Éd. Brunschvicg, art. I-VIII), (Paris: GF Flammarion, 2011). 
33 Pascal, Pensées (2004) p. 98, fragm. 83, 84, Idem (2011), p. 160, fragm 336. 
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Het drama van het recht 
Ik keer terug naar de discussie over ‘rechtspraak op TV’. In het licht van het zojuist 
geconstateerde, zijn wel vragen te stellen bij de eerdere uitkomst dat rechtspraak niet 
op TV moet. Als argumenten voor deze opvatting noemden we dat de materie te 
complex is (naar aanleiding van Arnauld) en dat de rationele controle door vakgeno-
ten kwalitatief beter is. Dat onderschrijft de conclusies van het rapport de Rooy en 
de voorstellen voor transparantere rechtspraak van de WRR.34 Rechtspraak op TV 
dient educatie en communicativiteit. Kritische controle komt van de vakgenoten. De 
vraag is dan wel of een controle door vakgenoten een voldoende inzicht geeft in de 
argumentatie en achterliggende dilemma’s van het rechterlijk oordeel. Is het, met 
Pascals ideeën over de beperktheid van het menselijk oordeelsvermogen in 
gedachten, niet gerechtvaardigd om juist het drama, de gecompliceerdheid en de 
gelaagdheid van de rechtspraak en het oordelen publiekelijk en dus wel via TV, naar 
voren te brengen? Dit met het oog op bestrijding van zowel al te eenvoudige als al te 
kritische opvattingen over de rechtspraak alsook al te optimistische plannen tot 
verandering van de organisatie? Wie drama zegt, zegt TV. TV is theater. Kan TV 
echter wel meer leveren dan vermaak, informatie en educatie? Een korte blik op de 
structuur van de tragedies van Racine toont het belang om rechtspraak wel op TV te 
laten verschijnen, maar de vertoning in dienst te stellen van inzicht in het drama van 
het rechterlijke beslissingsproces. Oog daarvoor hebben getuigt van erkenning van 
de emoties van de kijkers en van onderkenning van waar het in de rechtspraak om 
gaat. Dat vraagt om meer dan om opnames met een zogenaamde blinde camera. Er 
zijn natuurlijk ook voldoende TV-drama’s over rechtspraak, maar toch is het goed 
om een blik te werpen op de 17e-eeuwse Racine. 

9. De visie van Racine 
De Solitaires van Port-Royal hielden niet van theater en ook niet erg van poëzie. Dat 
was allemaal tijdverdrijf. Toch was er een leerling van Port-Royal die juist met zijn 
theater grote faam verwierf (al zag ook hij dat als tijdverdrijf, te beoefenen naast zijn 
professie als hoveling aan het hof van Louis XIV.)  

Jean Racine (1639-1699) stamt uit een familie van kleine magistraten. Zij doen er 
veel aan om voor ‘vol’ te worden aangezien in een eeuw van een ‘upward mobile’ 
noblesse de robe. Ze meten zich een wapen aan, presenteren zich als van adel en 
proberen op stand te trouwen. Het leven van Racine vertoont hier de sporen van. Hij 
werkt zich op tot favoriete hoveling van de koning en vindt dit uiteindelijk een veel 
belangrijkere bezigheid dan het schrijven van theaterstukken. Maar Racine is geen 
hoveling als zovele anderen. Hij heeft immers zijn opvoeding genoten in het klooster 
van Port-Royal. Zijn werk draagt dan ook de sporen van de morele dilemma’s uit de 
gesprekken van de Solitaires.  

                                                             
34 Broeders, D., Prins, J.E.J, e.a. (red.) Speelruimte voor transparantere rechtspraak, 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013, p. 53 ev. 
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Hij brengt deze dilemma’s naar voren in classicistische tragedies die niettemin een 
zeker naturalisme vertonen. Racine slaagt erin emoties voor het voetlicht te brengen 
die niet werkelijk meetellen in de poëtica van het theater uit zijn tijd. Het klassieke 
karakter van zijn tragedies blijkt uit het feit dat ze gehoorzamen aan de strenge 
normen van de 17e eeuw. Die eisen zijn gebaseerd op de klassieke Griekse tragedies. 
Tot die eisen behoort de eenheid van handeling, tijd en plaats (één centrale proble-
matiek, binnen 24 uur, op één plaats). Daarnaast is een verheven stijl van belang, en 
personages van wie het handelen in het teken staat van eer en waardigheid. De 
stukken van tijdgenoot en collega tragedieschrijver Pierre Corneille (1606-1684) 
zijn op dit punt representatief. Zijn plots draaien om moed en plichtsgetrouwheid. 
De hartstocht van de liefde is slechts een middel om de politieke dilemma’s diepte te 
geven. Theaterstukken waarin de emotie wel de primaire factor is voor het handelen 
van de daardoor niet zo verheven helden, horen thuis in het komische theater.  

Racine herziet deze conventies. Vooral in zijn latere tragedies vormen passies en 
emoties de motor van het politieke handelen van verheven personages. Een heldin 
als Andromaque handelt uit liefde en wraak. Racines personages zijn een prooi van 
hartstochten en passies en tonen het menselijk tekort ten overstaan van hogere 
geboden van morele, religieuze aard.  Bij Racine is de emotie geen middel om het 
politieke drama diepte te geven. Hij toont juist dat emoties een zelfstandige kracht 
zijn. Zijn tragedies maken duidelijk dat beslissingen het resultaat zijn van een strijd 
tussen publieke, politieke en persoonlijke overwegingen.35  

Hij werkt deze thematiek uit door zijn tragedies de structuur van een rechtszaak te 
geven. Voor- en tegenstanders bepleiten hun zaak, maar uiteindelijk is een oplossing 
niet denkbaar. In dit alles vinden we een verwantschap met de ideeën van Pascal en 
Arnauld. Ook bij Racine kunnen dilemma’s niet met menselijke middelen worden 
opgelost, schiet rationaliteit tekort en moet de mens buigen voor de ongenaakbare 
en onkenbare waarheid van het lot. Het theater van Racine toont met dit alles de 
denkhandeling van het wikken en wegen, te midden van onvoorspelbare en moreel 
ambivalente feiten. Zijn werk laat het publiek onderkennen dat het verstand onge-
schikt is om het hart te sturen en om eenduidige beslissingen te nemen, maar dat ook 
de emoties het oordeel niet kunnen vellen. Verder tonen zijn redetwistende 
personages hoe discoursen op elkaar inwerken. De dialogen doorbreken een 
mogelijke ééntaligheid, een monolinguisme.36 Daarmee brengt zijn werk ook de 
contradicties naar voren waar de zeventiende eeuw mee worstelt. Verstand, passie, 
devotie, politiek strijden om de prijs wie de toekomst vorm mag geven. Tot slot toont 

                                                             
35 G. Forestier, Jean Racine, Biographie (Paris: Gallimard, 2006)., p. 12 ev, p. 296 ev ; G. 

Forestier & J. Rohou, Jean Racine (Éditions Alexandrines, 2013). 
36 Vgl. J. Derrida, Le Monolinguisme de l’autre (Paris: Galilée, 1996), p.21  1) ‘On ne parle 

jamais qu’une seule langue, 2) On ne parle jamais une seule langue.’ Niemand spreekt één 
taal en geen enkele taal is eenvormig (of zuiver). 
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juist Racine’s theater de mate waarin een tijdperk zichzelf vormgeeft in het denken 
en spreken.37 

10. De rechter moet wel op TV 
Wat betekent dit voor het vraagstuk van rechtspraak op TV? Zicht biedt geen 
inzicht, stelt Arnauld. ‘De hele zichtbare wereld is slechts een nauwelijks waarneem-
baar streepje op de grote borst van de natuur,’ formuleert Pascal.38 Kortom, vanuit 
jansenistisch perspectief valt niet te verwachten dat de media veel inzicht geven in de 
wereld van het recht en van de rechtspraak. Maar rechters moeten omwille van hun 
meervoudige verantwoordelijkheid strategisch handelen. Racines tragedies wijzen 
erop dat het van belang is om de dilemma’s van het juridische denken zichtbaar te 
maken. De juridische structuur van zijn tragedies doorbreekt de neiging tot 
ééntaligheid en brengt aan de oppervlakte dat het recht en de rechtspraak talige con-
structies zijn. TV kan een bijdrage leveren aan de onderkenning van de specifieke 
aard van het juridische denken. TV kan zo meer zijn dan nieuwsbron en educatief 
middel ter ondersteuning van transparantie en vertrouwen. Dat vraagt om recht-
spraak op TV in een gestileerde en dramatische vorm, niet om een permanente 
zogenaamde blinde camera of opnames onder ‘regie’.39 In die zin kan vertoning op 
TV bijdragen aan de geloofwaardigheid en legitimiteit van rechtspraak. Dit geldt ook 
voor de andere instituties. Het zichtbaar maken van bestuurlijke of wetgevings-
dilemma’s levert een bijdrage aan het publieke inzicht in de dilemma’s die er voor 
deze instituties spelen. 

Onderkenning en erkenning 
Wat voegt de 17e eeuwse blik toe aan dit proefschrift? Dit proefschrift gaat in op de 
factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit. De Bijbelpassage wijst op de rol van 
erkenning van de persoon en op de creatie van rechtssubjectiviteit voor 
geloofwaardigheid en legitimiteit. Voor de 17e-eeuwse jansenisten Arnauld en Pascal 
symboliseert het lot van Thomas de tekortkomingen van het menselijk inzicht, niet 
zozeer een van godswege geschonken erkenning of een door ervaring en groei 
gecreëerd zelfbewustzijn. Vertaald naar het recht impliceert dit dat onderkenning en 
oordeelsvermogen aspecten vormen van geloofwaardigheid en legitimiteit. Dat 
impliceert dat rechters en publiek de beperkingen van het juridische denken moet 
onderkennen: het recht is niet ‘van God’, maar van de mensen.40 Juist die splitsing 

                                                             
37 Vgl. J. Rancière, Le Destin des Images (Paris: La fabrique éditions, 2003), p. 105 ev. over de 

invloed van de modernistische dichter Mallarmé en de Duitse industrieel ontwerper Peter 
Behrens. Vgl. verder de ‘benoemdende’ en de vervreemdende functie van taal in 
Hoofdstuk 9. 

38 Pascal, Pensées, fragm. nr 185, p. 154. 
39 Commissie van Rooy, Rechtspraak in beeld, p. 22. 
40 Over de wereldlijke hoedanigheid van het recht vgl. hiervoor par. 8 inzake Bourdieu en 

Derrida en hoofdstuk 9 bij de bespreking van Tournier’s Les météores. 
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tussen het goddelijk en wereldlijk domein maakt de weg vrij voor strategisch 
handelen waarbij het juridisch denken zich eenzijdig laat sturen door institutionele 
verantwoordelijkheden. De literaire blik is dan een belangrijk middel tot informatie, 
kritiek en publieke controle. De literaire blik toont de dilemma’s van de strijd tussen 
verstand, geweten en passie.  

Al met al geven de drie teksten een inkijk in erkenning en reflectie als bronnen van 
legitimiteit. De 17e-eeuwse teksten geven bovendien zicht op de ontwikkeling van de 
rede in het denken van de 17e eeuw, ook binnen ‘protestbewegingen’. We maken nu 
een sprong naar de 19e eeuw.   
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Hoofdstuk 5. De miskenning van Thomas  
Over Victor Hugo’s La légende des siècles 
 
De hierna te lezen tekst van Victor Hugo brengt ons van de 17e in de 19e eeuw. Tussen deze 
eeuwen bevindt zich de eeuw van de Verlichting en de Franse Revolutie, een breuklijn in de 
geschiedenis van de juridische instituties. De koning was dood. De Wet kwam in zijn plaats. 
Hugo’s tekst vormt een reactie op de revolutionaire strijd die volgde op de eeuw van de 
ontdekking van de rede. Hij getuigt van de teleurstelling over de geringe vooruitgang op het 
pad naar gerechtigheid in de 19e eeuw. Binnen het kader van dit onderzoek is van belang dat 
zijn teksten wijzen op het belang van de erkenning van de belangen van burgers. Legitimiteit 
vereist een democratisch ‘geweten’.  

1. Democratie in aanbouw 
De naam van de schrijver Victor Hugo (1802-1885) leeft in Nederland voort op de 
affiches van de musical Les Misérables. Zijn strijd voor sociale gerechtigheid en voor 
democratie en zijn retorische bravoure krijgen gestalte in de muziek en scenografie 
van het theater. Ik zal het hierna hebben over een veel minder bekende tekst van 
Hugo dan Les Misérables: La légende des siècles. La légende bevat een verwijzing naar 
ongelovige Thomas.  

Hugo was een gepassioneerd democraat, zij het dat hij tijdens zijn leven die passie op 
uiteenlopende manieren politiek vorm gaf. Op dat punt is hij representatief voor de 
bewogen democratische geschiedenis van de 19e eeuw. Hij begint als ultra-royalist, 
bekeert zich tot verlichte aanhanger van Napoleon, vertolkt de liberale stem tijdens 
de Juli-monarchie na 1830 en eindigt tijdens het tweede keizerrijk aan de extreem 
linker zijde van de senaat. Met zijn pen tracht hij zijn lezers te passioneren voor de 
ideeën van vrijheid en democratie en strijdt hij tegen onderdrukking en armoede. Als 
dichter voelt hij zich de ziener en verwoorder van de idealen van de nieuwe en vrije 
mens. Hij wordt daarbij beïnvloed door een mix van 18e-eeuwse en 19e-eeuwse 
idealen. Naast literair auteur is Hugo een actief deelnemer aan de roerige politiek van 
de 19e eeuw: senaatslid (‘pair’) in 1845 en opnieuw in 1876, parlementslid in 1849 
en opnieuw in 1871, deelnemer aan de barricaden in 1848 en 1851.1 In die 
hoedanigheid houdt hij vele redevoeringen en schrijft hij pamfletten tegen onder 
meer het strafregime en de doodstraf en tegen de beperking van het kiesrecht. 
Bovenal verzet hij zich tegen de staatsgreep door Louis Napoleon in 1851. Dat 
protest leidt ertoe dat hij verbannen wordt naar Jersey en Guernsey. Pas in 1871 
keert hij terug naar het vasteland. Hij wordt ontvangen als verdediger van het 
vaderlands geweten. 

                                                             
1 M. Stein, ‘Posture politique, posture dramatique: Victor Hugo orateur ou la parole du 

héros’, Y. Hamel & M. Bouchard, @nalyses, Portraits de l’homme de lettres en héros, Vol. 1, 
no 1, (2006). 
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Victor Hugo is nog altijd populair in Frankrijk, als bevlogen schrijver van romans en 
gedichten, een soort vader des vaderlands.2 Hij zag zijn schrijverschap als een 
historisch onderzoek naar de ideeën en gewoontes van zijn tijd, in dienst van 
democratie en sociale gerechtigheid.3 Nagenoeg zijn hele werk is doortrokken van de 
idealen van de Verlichting en van de Franse Revolutie, maar ook van de teleurstelling 
over de resultaten van dat enorme maatschappelijke experiment van de revolutie. 
Montesquieu’s ideeën inspireren zijn verzet tegen de macht van koning en keizer. 
Beccaria’s pleidooi voor een menselijker strafrecht klinkt door in zijn verzet tegen 
het strenge strafregime en tegen het gebrek aan een eerlijke procedure. In zijn 
vertrouwen in de intelligentie als middel tot het bereiken van idealen zien we de 
invloed van Voltaire. Rousseau is aanwezig in Hugo’s geloof in de natuurlijke 
goedheid van de mens en in zijn symboliek van het zuivere en onbedorven kind. We 
kunnen Hugo dan ook niet los zien van zijn tijd.  

19e eeuw: een kruispunt van veranderingen, belangen en ideeën 
De 19e eeuw was een kruispunt van ideeën en ontwikkelingen. Idealen uit de Ver-
lichting, teleurstelling over de Revolutie, hoop op stabiliteit tijdens de Restauratie, 
herlevende christelijke idealen, opkomend geloof in vooruitgang en in wetenschap 
en ontluikend socialisme met een utopische strekking (Saint-Simon) vinden uiting in 
pamfletten, in een pers met steeds meer zelfbewustzijn, in opstanden en in 
rumoerige volksvergaderingen. De transcripties van Hugo’s redevoeringen geven er 
een levendige illustratie van.4  

Al deze nieuwe ideeën zijn pogingen tot een antwoord op concrete omstandigheden 
en op sociale veranderingen. Vele belangen conflicteren met elkaar. De bourgeoisie, 
sterk geworden door de ontwikkeling van economie en industrie, vecht voor haar 
stemrecht. Een florerende pers strijdt tegen herhaalde pogingen tot censuur. De 
groeiende arbeidersklasse verheft een steeds luidere stem. En dan zijn er nog de 
claims van een weerspannige adel die gehecht is aan zijn grond en van ballingen uit 
de Revolutie. De claims en verschillende economische crises brengen het fragiele 
politieke bouwsel regelmatig in gevaar en verergeren de armoede en de slechte 
leefomstandigheden van de paupers. Dat leidt dan weer tot opstand en ‘misdaad’ en 
vervolgens tot een nog strenger en onrechtvaardiger strafregime. Procedurele 
garanties die bijvoorbeeld de strafwet van 1791 heeft verleend worden naderhand 
weer ingetrokken. Meermalen verzet Hugo zich in de Assemblée tegen de voorkeur 

                                                             
2 Op de nominatie voor ‘nationale schrijver’ volgens ‘Victor Hugo, Notre Écrivain 

National’, Magazine Littéraire, no. 554 avril 2015. 
3 Victor Hugo, Les Misérables, Les Classiques (Le Livre de Poche, 1998), Tome 4 (L'idylle 

rue Plumet Bk7 (L'argot), Ch. 1 (42698) NB: ik geef de namen van de Hoofdstukken 
vanwege de uiteenlopende drukken die in omloop zijn. 

4 Ze zijn gemakkelijk te vinden op internet. 
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voor repressie ter wille van de bescherming van de maatschappij.5 

De geest van die tijd wordt treffend uitgedrukt door het bekende schilderij van 
Delacroix, La liberté guidant le peuple. Marianne, symbool van de republiek, staat met 
wapperend vaandel op de barricades. In het jongetje rechts van haar kunnen we 
Gavroche herkennen, het Parijse straatjochie uit Les Misérables. Gavroche woont in 
het mislukte standbeeld van een gigantische olifant op de Place de la Bastille. 
Napoléon heeft dit beeld laten oprichten ter herinnering aan zijn verovering van 
Egypte, maar het is nooit afgemaakt. Gavroche staat symbool voor de vindingrijk-
heid, de vrolijkheid en het vurig verlangen naar vrijheid van het Parijse volk. Dat volk 
uit zijn verlangen naar recht en naar vrijheid in spontane, maar ongecoördineerde 
rebellie met een soms verwoestend en averechts effect. Zo sterft Gavroche als hij 
tijdens een opstand rebellerende studenten van munitie voorziet. Het bekende liedje 
van Gavroche illustreert het onder het volk heersend gevoel bedrogen te zijn door de 
idealen van Verlichting en Revolutie.  

Je ne suis pas notaire 
C’est la faute à Voltaire 
Je suis petit oiseau 
C’est la faute à Rousseau 
 
Joie est mon caractère 
C'est la faute à Voltaire  
Misère est mon trousseau  
C'est la faute à Rousseau.6 

 
De barricades op het schilderij van Delacroix en op het tableau van Les Misérables 
staan echter niet alleen symbool voor regelmatig oplaaiende opstanden (de jaren 
1830-1848 waren eigenlijk één ononderbroken revolutie), maar ook voor de 
rudimentaire staat waarin het huis van rechtsstaat en democratie zich in de 19e eeuw 
bevindt. 
 
Vandaag de dag zijn de barricades opgeruimd. De balken en het puin zijn geordend 
tot een rechtsstatelijk bouwwerk van regels, grondrechten en beginselen. Deze 
moeten waarborgen dat machtsuitoefening legaal is en dat de inhoud van de wetten 
gedragen wordt door hen voor wie ze zijn bestemd. Sociale grondrechten en de 
daarop gebaseerde wetgeving krijgen gestalte in wat wij de verzorgingsstaat noemen. 
Inmiddels hebben veranderingen op het vlak van bestuurlijke verantwoordings-

                                                             
5 A. Rubinlicht-Proux, ‘Penser le droit: la fabrique romanesque’, Droit et Société, 2001, 

495–530, p. 506-511 
6  V. Hugo, Les Misérables,Tome 5 (Jean Valjean), Livre 1er (La guerre entre quatre murs) 

Ch. 15 (Gavroche dehors).  
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structuren ertoe geleid dat het 'huis van de rechtsstaat’ voorzien is van allerlei 
bijgebouwen. De verantwoordingsrelaties lopen vaak horizontaal. Het aantal 
locaties van besluitvorming, rechtsvorming en oordeelsvorming is uitgebreid. Men 
heeft het over verplaatsing van de democratie en monitory democracy.7 Die 
verspreiding van democratische besluitvormingsmomenten roept, naast vragen 
rondom representativiteit en continuïteit, de vraag op naar wat deze democratische 
momenten en mechanismes bijeenhoudt. Wat waarborgt dat deze democratische 
momenten legitiem zijn en de idee van democratie geloofwaardig?8 Wat verhindert 
dat democratische fragmenten worden tot losse balken en stutten?9 

In hoofdstuk 2 heb ik enige waarborgen voor legitimiteit genoemd. Dat waren een 
institutionele ordening (checks and balances), bestuurlijke rationaliteit en legaliteit. In 
de voorgaande hoofdstukken kwam naar voren dat erkenning van de persoon en 
reflexiviteit van belang zijn voor legitimiteit. We hebben daarbij tot nu toe vooral 
aandacht gehad voor de rechtspraak. Het democratisch idealisme van Hugo 
verplaatst de blik naar de democratische legitimiteit. Kan de rol die Thomas speelt in 
het werk van Victor Hugo iets zeggen over de legitimiteit van die verspreide 
momenten van de democratie? 

2. Hugo en La légende des siècles 
Hugo stelde zijn pen in dienst van de verdediging van het geweten. Hij meent uit 

                                                             
7 J. Keane, The Life and Death of Democracy, Simon & Schuster 2009, DL I, Hfdst 1, p. xxvii, 

Bad Moons Little Dreams. Monitory democracy is een vorm van democratie waarin de 
controle van macht en monitoring van machtsuitoefening centraal staat. Deze 
controlerende dynamiek doet zich voor in democratieën naast de bestaande 
representatieve mechanismes. Het gaat om buiten-parlementaire macht controlerende 
instituties, waaronder ‘public-integrity commissions, judicial activism, local courts, 
workplace tribunals, consensus conferences, parliaments for minorities, public interest 
litigation, citizens’juries, citiezens’ assemblies, independent public inquiries, think-tanks, 
experts’ reports, participatory budgeting, vigils, ‘blogging’and other novel forms of media 
scrutiny.’ 

8 H. Dijstelbloem e.a.(red.), Het gezicht van de publieke zaak, openbaar bestuur onder ogen 
(Amsterdam University Press, 2010); H.O. Dijstelbloem, C.J.M. Schuyt & G.H. De Vries, 
‘Dewey en de nieuwe politieke kwesties in de kennissamenleving’, in De staat van de 
democratie. Democratie voorbij de staat (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004); 
H. Dijstelbloem & P.L. Meurs, ‘Publieke Verantwoording in de Maatschappelijke 
Dienstverlening’, in De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2004). Vgl. ook: B. Morgan & K. Yeung, An Introduction to 
Law and Regulation, Text and Materials (Law in Context) (Cambridge UK: Cambridge 
University Press, 2007). 

9 In hedendaagse terminologie: een ‘Wikipedia’ of social movements,’, zie Erhardt Graeff, 
Notes on monitory democracy and a networked civil society op civic.mit.edu 
[geraadpleegd: 13-2-17]. 
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idealistische en literaire motieven dat een dichter geëngageerd moet zijn.10 Hij is een 
‘écrivain-prophète.’11 Zijn positie weerspiegelt de literaire denkbeelden uit de 
romantiek. De inzet van retorisch meesterschap ten dienste van maatschappelijke 
idealen drukt de opvatting uit dat de dichter een schepper is van goddelijke allure of 
dat hij in ieder geval beschikt over een geprivilegieerd inzicht. Nabootsing van de 
werkelijkheid is daardoor minder belangrijk. De zeggingskracht van een werk ligt 
veel meer bij de stijl en bij de in het werk uitgedrukte ideeën. Deze visie op de positie 
van de literator wordt mede mogelijk gemaakt door het feit dat in de 19e eeuw een 
lezerspubliek is ontstaan dat in staat is om de kwaliteit en zeggingskracht van 
literatuur op waarde te schatten. In de romantiek verwerven zowel schrijvers als 
lezers een positie van autonoom schepper en beoordelaar.12 

De verhouding tussen zelfstandig creërende dichter en zelfbewuste lezer maakt het 
mogelijk dat het poëtisch werk een eigen werkelijkheid gaat vormen. Bij Hugo neemt 
die eigen werkelijkheid vaak groteske vormen aan. In zijn werk figureren 
gebochelden, woeste ridders of juist zeer nobele figuren als een Jean Valjean. Zij 
strijden, overwinnen of gaan ten onder tegen een decor van ruïnes, de gevangenis, 
verlaten burchten en riolen. Hugo’s sublieme werelden vormen het symbolische 
decor van de goddelijk geïnspireerde strijd voor een wereld van vrede, gerechtigheid 
en ontplooiing van de ware mens.13 

Het gaat Hugo om emancipatie, vooruitgang, vrijheid en gerechtigheid. Klassen-
verschillen zijn een pervers gevolg van de economische condities. Onderdrukking, 
armoede en de misdaad zijn voor hem een ‘damnation sociale’. Deze sociale vloek is 
fundamenteel in strijd met de menselijke lotsbestemming. Voor Hugo is er dan ook 
geen verschil tussen recht, moraal en politiek. De wereldlijke wet beweegt zich in de 
sfeer van het mogelijke, maar deze menselijke uiting van rechtvaardigheid moet 
worden afgemeten aan de goddelijke rechtvaardigheid. Het ware recht valt samen 
met de vrijheid en met het leven. Ooit zal deze wereldlijke wet samenvallen met de 
goddelijke wet. Dan zullen er geen wetten meer nodig zijn en zullen de naties een 
universele familie vormen.14 Hugo legt zijn natuurrechtelijke visie neer in indruk-
wekkende non-fictie passages in bijvoorbeeld de roman Les Misérables. 

La Légende: een poëtische geschiedenis 
Hugo is een uiterst productief schrijver.15 Voorafgaand aan Les Misérables heeft 
                                                             
10 Stein, Posture politique, p. 84. Auteurs als Lamartine en Chateaubriand waren ook zeer 

actief, maar legden wel een duidelijker scheiding aan tussen literatuur en politiek.  
11  Rubinlicht-Proux. p. 497.  
12 Rubinlicht-Proux, p. 509-511. 
13 G. Rosa, ‘Victor Hugo poète romantique où le droit à la parole’, Romantisme, 1988, 37–

56. 
14 Rubinlicht-Proux, p. 525. 
15 (1862) Ik vermeld hieronder slechts een aantal werken. Voor een volledig overzicht, zie 
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Hugo al diverse andere werken gepubliceerd: historische romans,16 romans over 
sociale kwesties,17 vele essays, theaterstukken18 en dichtbundels.19 En na Les 
Misérables over de sociale misstanden in het Parijs van 1830 volgen onder meer het 
hierna te bespreken dichtwerk La Légende des siècles20 en voorts een essay over de 
dichtkunst21 en de roman Quatrevingt-treize.22 Zijn Le dernier jour d’un condamné, een 
aanklacht tegen de doodstraf en tegen strafrechtelijk onrecht verdient herlezing.  

La Légende, in pocketuitgave een kleine 900 pagina’s, is een poëtische geschiedenis 
van de mensheid op weg naar gerechtigheid en vrijheid. Hugo publiceert het werk in 
drie afzonderlijke series tussen 1855 en 1876.23 Het totale werk is opgebouwd uit 
diverse episodes van verhalende gedichten met titels als La Terre, D’Ève à Jésus, Entre 
Géants et dieux, Après les dieux, Les rois, Les sept merveilles du monde, L’Inquisition, 
L’Échafaud, Le Retour de l’empereur, L’Abîme. Zoals uit deze titels blijkt, gaat het Hugo 
niet om een letterlijke beschrijving van de geschiedenis, maar om een poëtische 
verbeelding van historische, filosofische, poëtische, religieuze en politieke gebeur-
tenissen, daadwerkelijk voorgevallen of onderdeel van de literatuurgeschiedenis. La 
Légende vertelt het verhaal over de tocht van de mensheid naar verlichting en 
humaniteit.24 In die historische tocht ziet Hugo twee krachten werkzaam, de 
onbekende kracht van het noodlot en de onkenbare kracht van God. De mens moet 
noodgedwongen deze dialectiek van niet-kenbare krachten overstijgen door de 
historie zelf een vorm te geven. Het dichtwerk verbeeldt de strijd daarover. La 
Légende kan niet los worden gelezen van de historische context, met name de 
revoluties van 1830 en 1848, die in Frankrijk en andere landen van Europa 
uitbraken.  

Hieronder concentreer ik me op de episode met de verwijzing naar Thomas, getiteld:  
L'Italie. – Ratbert. Dit lange gedicht bevindt zich midden tussen andere poëzie die 
verwijst naar gebeurtenissen in de middeleeuwen en de renaissance. Het fragment 
gaat over een vergadering van de koning met zijn adviseurs. De ongelovige Thomas 

                                                                                                                                               
onder meer de uitgave van La Légende des siècles en ‘Société des amis de Victor Hugo’. 

16 O.a. Han d’Islande (1823), Notre-Dame de Paris (1831). 
17 O.a. Bug-Jargal (1826) Le Dernier jour d’un condamné (1829, tegen de doodstraf) 
18 O.a. Hernani (1830), Le roi s’amuse (1832), Ruy Blas (1838). 
19 O.a. Les Châtiments (1853). 
20 Victor Hugo, La Légende des siècles, ed. Arnaud Laster (Gallimard, 2002). Andere uitgaven 

o.a.: Gallimard, Pléiade (1950, 1955),  Laffont, Bouquins (2002); hierna: La Légende. 
21 William Shakespeare (1864). 
22 (1874, over de Franse Revolutie, zie Carinne Elion-Valter, ‘Op de leestafel van de 

geschiedenis’, in Fundamentele verhalen, over recht, literatuur en film, C. Bouteligier & A. 
Ellian e.a.(Den Haag: Boom, 2014), p. 335 e.v.). 

23 De eerste serie verschijnt in 1859, het volledige werk in 1883. 
24 P. Campion, ‘Raisons de la littérature. Quatrevingt-treize de Victor Hugo’, Romantisme, 2 

(2004), 103–14. 
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wordt voorgesteld als degene die kritische vragen mag stellen. Thomas mag dus, 
moet zelfs ‘ongelovig’ zijn, een rol die past bij de historische context, maar ook bij de 
auteur.  

3. Een discussie van geduld en geweten: een deliberatief ideaal 
Koning Ratbert heeft zijn hofhouding om zich heen verzameld. Rondom deze figuur 
‘qui se dit empereur et qui n'est que roi d'Arles,’25 zijn de edelen van het land 
samengekomen. De passage verschaft een schat aan fantastische en soms op de 
historie geënte namen en korte karakteriseringen.26 Waarom zijn zij daar tezamen? 
‘Ratbert vient d’inventer, en se frappant le front,/Un piège où ceux qu’il veut détruire 
tomberont’27 Voorafgaand aan het overleg doen de deurwaarders nog de volgende 
invitatie uitgaan, waarin zij Thomas ten tonele voeren :  

Puis il est répété par les huissiers, Anchise 
Et Trophime, qu’il faut avec pleine franchise 
Sur la guerre entreprise offrir son sentiment ;  
Que chacun doit parler à son tour librement ;  
Que c’est jour de chapitre et jour de conscience ;  
Et que, dans ces jours-là, les rois ont patience, 
Vu que, devant le Christ, Thomas Didyme28 a pu 
Parler insolemment sans être interrompu. 
Et puisse l’empereur vivre longues années !29 

25 Hugo, La légende des siècles, p. 354, v. 1 
26 ‘Spinola, qui prit Suze et qui la ruina’, ‘Ugo, qui fit noyer ses sœurs dans leur baignoire’, 

‘Marc, ayant pour devise : IMPERIUM FIT JUS’. Alle zijn zij ‘jeunes, beaux, heureux, 
pleins de joie, et farouche./Les seigneurs vont aux rois ainsi qu’au miel les 
mouches. »Hugo, La légende des siècles., p. v. 11, 14, 27, 49, 50. 

27  Hugo, id., p. 357. ‘Ratbert heeft zojuist, terwijl hij zich op zijn voorhoofd sloeg, een 
vernietigende list uitgevonden voor degenen die hij wil verwoesten.’[eigen vert. CEV] 

28 Letterlijk: Thomas tweeling, de bijnaam van Thomas in evangelie en door de legende 
aangevuld als tweelingbroer van Jezus. Zie verder Hoofdstuk 11. 

29 Hugo, La légende des siècles, p. 358, 9, v. 117-125. ‘Vervolgens herhalen de deurwaarders, 
Anchise 
En Trophime, dat men, in volle vrijmoedigheid /Zijn gevoelens moet geven over de 
ondernomen oorlog;  
Dat ieder op zijn beurt vrijuit moet spreken; /Dat het de dag is van belangrijke 
besluitvorming en geweten; 
Dat op dit soort dagen koningen geduld beoefenen,/ Gezien dat Thomas Didymus 
tegenover Christus 
Vrijmoedig heeft kunnen spreken zonder onderbreken./ En moge de keizer nog lange jaren 
leven!’ [eigen vert.] 
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De deurwaarders verwijzen naar de Bijbelse legende waarvan iedere deelnemer aan 
het overleg weet wat deze inhoudt. Het is een oproep tot een gewetensvolle 
discussie: ieder mag deelnemen aan het belangrijke overleg (‘jour de chapitre’) en 
moet vanuit zijn geweten (‘jour de conscience’) spreken. Hij mag daarbij rekenen op 
het geduld van de koning/keizer. Ook onverstandige, ongeïnformeerde of afwijken-
de meningen en zelfs kritiek (‘parler insolemment’) zullen gehoor vinden. De koning 
wordt in zijn geduld gelijkgesteld aan Jezus; hij zal zijn als Jezus en hij zal als 
tweelingbroer van de ‘Thomas’-spreker zeer vergevingsgezind zijn. De wens dat de 
keizer lang moge leven, staat voor de hoop op een voortgaande discussie in een 
stabiele staat waarvan de keizer als herder optreedt. De oproep is voorts retorisch 
vormgegeven via exordium (herinnering aan de belangrijke dag), narratio (de 
uiteenzetting van de posities van koning en adviseur), probatio (het Bijbels 
argument) en confirmatio in de vorm van de verzekering dat de onbevreesde kritiek 
niet onderbroken zal worden. De wens ten aanzien van het lange leven van de 
koning is dan de peroratio. Voordat ik verder inga op de rest van het gedicht Ratbert, 
wil ik even stilstaan bij de oproep van de deurwaarders en bij het beeld dat zij 
schetsen van Thomas. 

Een deliberatief ideaal van democratie 
Thomas wordt hier neergezet als volwaardig deelnemer aan een debat en als kritisch 
vragensteller. In dat debat gelden vrijheid en gelijkheid, broederschap en de wens tot 
betekenisvol spreken. Er heerst een sfeer van persoonlijk en geïnspireerd engagement 
en van wederkerige bereidheid om daarvan getuige te zijn. Thomas immers wordt 
aangesproken als broeder, als gelijke van het bevoegd gezag (de koning). Thomas 
krijgt spreekrecht. Meer nog: hij wordt uitgenodigd te spreken. Hij mag verder vrijuit 
spreken, mag alles uiten wat hem op het hart ligt, meningen en gevoelens. Het debat 
moet ook betekenisvol zijn. Zomaar woorden uiten zonder te weten waarover het 
gaat, is niet de bedoeling. Die betekenisvolle woorden moeten berusten op oprecht 
zelfonderzoek.  

Dit debat wordt voorts een groot belang toegedicht. De deurwaarders zijn er immers 
ter bescherming. Daarnaast vindt het debat, net als in de Bijbel, plaats achter gesloten 
deuren, op afstand van het ‘straatgewoel’, ver van de zorgen van de dag. De tijd 
wordt even stilgezet. Bij het debat heerst tenslotte wederkerigheid. De koning nodigt 
uit. Hij zal niet alleen de door zijn adviseurs geuite woorden aanhoren, maar deze tot 
zich door laten dringen. Hij zal luisteren en geduld oefenen. Hij is gespreksleider en 
deelnemer. Het gezag is zich van de importantie van het debat bewust. De hele 
gebeurtenis staat tenslotte in het teken van continuïteit (‘longues années’): het 
spreken en luisteren is herhaalbaar en de strekking van de woorden staat in het teken 
van voortzetting van deze traditie. Kortom, de deurwaarders doen een oproep tot 
een geloofwaardig en legitiem democratisch debat. Door het besloten en 
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beschermde karakter, door het belang van wederkerigheid en door de benadrukking 
van het luisteren heeft de bijeenkomst zelfs de kenmerken van een dialoog.30  

Hugo’s fragment rond Thomas levert met dit alles een ideaal van deliberatie en 
democratie. De oproep impliceert een redelijk debat over gefundeerde meningen 
met deelnemers die bereid zijn om hun standpunt te herzien in het licht van de 
bijdragen van de anderen. Het overleg is er niet op gericht om via een stemming een 
einde aan de discussie te maken. Veel belangrijker dan een stemming is dat de 
deelnemers zich verantwoorden naar elkaar en naar zichzelf en dat ze instaan voor 
het resultaat. Dit democratisch overleg staat op grote afstand van het ‘zeepkist-
model’, waarin vertegenwoordigers van concurrerende standpunten in een openbaar 
overleg ijveren om de stem van de kiezer te verwerven en waaraan het tamelijk botte 
instrument van een stemming een einde moet maken (als was het de guillotine zelf). 
Hugo’s passage wijst op de mogelijkheid dat deze bijeenkomst plaatsvindt op enige 
afstand van het politieke centrum en van politieke wedijver en daarmee potentieel 
gepaard gaande corrumperende mechanismen.31 Ook in dat opzicht heeft het 
gesprek iets weg van een dialoog. 

Le citoyen Thomas 
Hugo’s passage maakt bewust van de hoge eisen die een deliberatief ideaal stelt aan 
de deelnemers en aan hun onderlinge verhouding. Een deliberatief model vraagt niet 
slechts om kiezers, maar om vrije, welbewuste, verantwoordelijke, deskundige, 
kritische, rationele en geëngageerde burgers die bereid zijn te luisteren, de 
gesprekspartner als gelijkwaardig te zien, kritiek te verdragen en deze zelfs 
productief in te zetten. Dit alles vraagt om het vermogen om zichzelf niet alleen te 
zien als concrete deelnemer aan het debat over een voorliggende kwestie, maar om 
de situatie en de eigen positie ook in een institutioneel licht te bezien. 
Kortheidshalve: de deliberatieve burger beschikt over reflexiviteit, over een 
democratisch geweten. Een goede bijdrage aan het overleg is een bouwsteen voor de 
institutie democratie. Hetzelfde geldt overigens voor de koning. Deze belichaamt 
enerzijds neutraal gezag en is anderzijds als een burger, tweeling van Thomas 

                                                             
30 Vgl. Inleiding par. 1, noot 6 en Hfdst. 3, par. 5. 
31 S. Chambers, ‘Deliberative Democratic Theory’, Annual Review of Political Science, 6 

(2003), 309 ev., Over het belang van een ‘dik’ begrip van democratie: L.H.J. Adams, Recht 
en democratie ter discussie, essays over democratische rechtsvorming (Leuven: Universitaire 
Pers Leuven, 2006), p. 160; Over vormen van deliberatieve democratie, bijv. W.J.  
Witteveen, De wet als kunstwerk, een andere filosofie van het recht (Amsterdam: Boom, 
2014). Het deliberatieve ideaal steunt o.a. op het belang van de acceptabele procedure, 
zoals uitgewerkt door Habermas, zie o.a. J. Habermas, Between Facts and Norms, 
Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge MA: The MIT 
Press, 1996) en J. Habermas, ‘Three Normative Models of Democracy’, in The inclusion of 
the other, Studies in political theory, 1998, pp. 239–52. 
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Didyme.32 De koning heeft ook hier dus weer twee hoedanigheden, twee ‘lichamen’, 
twee verantwoordelijkheden. 

We zien zo ook hoezeer dit deliberatieve model uitgaat van een specifiek mensbeeld. 
Thomas’ rol verschilt nadrukkelijk van die uit de vorige hoofdstukken. In het 
Johannes-evangelie immers is Thomas geen ervaringsdeskundige, maar een wat 
beperkte realist die geen inzicht heeft in het geloofsmysterie. Thomas is noch gelijk, 
noch gelijkwaardig aan Jezus. Ook bij Arnauld is Thomas spiritueel ondeskundig, 
logisch onbeholpen (Pascal) en zondig bovendien. De Thomas van Arnauld begaat 
een ‘misdaad’ bij het stellen van zijn vragen. Van gelijkwaardigheid is hier evenmin 
sprake. God is groot en de mens is klein. Vertaald naar de thematiek van democratie 
is Hugo’s Thomas allerminst een kleine man met een beperkt inzicht die geholpen 
moet worden door het aan hem voorleggen van eenvoudige keuzes. Thomas staat 
hier symbool voor de volwaardige mens en gewetensvolle burger, degene die spreken 
mag en wiens oordeel op prijs wordt gesteld.  

Het korte fragment zet de spelregels uiteen van een legitiem debat. Erkenning speelt  
daarbij een belangrijke rol. Thomas wordt erkend als verantwoordelijke 
gesprekspartner en lid van de institutie ‘koninklijke adviesraad’. Vertaald in 
juridische termen komt dat erop neer dat hij erkend wordt als lidmaat van de 
democratische discussie, als burger. Hij wordt geacht te beschikken over 
democratisch verantwoordelijkheidsgevoel en over het vermogen tot onderkenning 
van de ware aard van een situatie, kortheidshalve over een democratisch geweten. 
Hij is verantwoordelijk en verstandig. Het debat berust bovendien op 
wederkerigheid. De legitimiteit van de discussie berust dus op erkenning in de drie 
betekenissen van het woord ‘reconnaissance’: 1) erkenning van de ander als persoon 
en ‘democratisch lidmaat’, 2) een beroep op de rationale onderkenning van de 
situatie en 3) wederkerigheid (dus ethos, logos, pathos). De 19e-eeuwse 
democratische versie verschilt met dit alles van de Bijbeltekst en van de piëtistische 
jansenistische interpretatie. Bij Johannes had erkenning vooral betrekking op de 
persoon. Bij de 17e-eeuwse dichter stond erkenning nadrukkelijk in het teken van (de 
beperktheid van het) kennen en weten. In Hugo’s fragment heeft de christelijke 
boodschap zich opgelost in een boodschap van democratie en recht, vol met 
materiële rechtvaardigheidsnormen. De welluidende spelregels uit L'Italie. – Ratbert 
mogen met recht en rede worden ingelijst en opgehangen tegen de achterwand van 
ieder democratisch overleg. 

Het vervolg van Hugo’s gedicht levert echter zicht op een aantal risico’s voor de 
legitimiteit van een deliberatief overleg.  

                                                             
32   Zie hiervoor bij de Franse tekst van het gedicht. 
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4. Le droit pour le roi 
Dit fragment bevat enige aanwijzingen dat de oproep tot rechtvaardig en vruchtbaar 
overleg illusoir is. De gesloten deuren geven kans op samenzwering. De namen van 
de deurwaarders verwijzen naar mythische figuren die verraad pleegden.33 Verder 
gaat de beslissing waarover Ratbert advies inwint niet over oorlog of vrede, maar 
over de wijze waarop oorlog gevoerd zal worden. Over het ten strijde trekken heeft 
de koning de beslissing al genomen. En die koning tot slot blijkt een pretendent, een 
kleine feodale figuur uit de tijd van Karel de Grote (‘qui se dit empereur et qui n’est 
que roi d’Arles’). 

En inderdaad verloopt het overleg allerminst volgens de wet van geduld en geweten. 
Want, niettegenstaande de uitnodiging tot vrijmoedig spreken, liggen vóór Ratbert 
drie hakbijlen klaar, één voor een lekker stuk rundvlees, de tweede voor het openen 
van een ton wijn en ‘la troisième à celui dont l’avis déplaira.’34 Op het advies van de 
deurwaarders volgt dan ook geen rationele discussie, maar een serie lofredes op het 
beleid van de koning en verklaringen van steun aan zijn listig plan.35 Als dank deelt 
Ratbert telkens een passende beloning uit in de vorm van juwelen of een stukje 
land.36 Een bisschop, Afranus (‘grand casuiste et très savant’), prijst het veroverings-
beleid van Ratbert en verkondigt dat listigheid de oorlog tot een aangename kunst 
maakt. Voorts geldt volgens Afranus: ‘et je dis qu’il est bon que le droit/ Soit, pour le 
roi, très large, et, pour le peuple, étroit.’37 Volgens de bisschop mag de koning het 
recht naar zijn hand zetten. Ratberts vergadering is dus allerminst een discussie van 
geduld en geweten, maar een schijnvertoning. Na de ‘vergadering’ slaat het leger van 
de koning aan het plunderen en moorden. De bevolking van een weerspannige stad 
alwaar zich een oude schat bevindt, wordt uitgemoord tijdens een feestmaal dat de 
bevolking had voorbereid ter ontvangst van de koning. Slachtoffers van de 
wreedheden zijn onder meer een oude edelman en zijn kleindochter. Tot dan toe 
hadden zij dapper en eenzaam stand gehouden tegen de koning. 

De stijl van het gedicht ademt de sfeer van de romantiek. De sfeer is sprookjesachtig 
en fantastisch. De gebeurtenissen spelen zich af in een ver en vreemd land. Er is 
sprake van prachtig uitgedoste edelen, een vervallen kasteel, galgen, onheil 

                                                             
33 Anchises maakte misbruik van zijn schoonheid. Trophime was kameraad van apostel 

Paulus die laatstgenoemde in moeilijkheden bracht. Trophime’s aanwezigheid bij Paulus’ 
bezoek aan een Joodse tempel leidde tot opstand vanuit de conservatieve joodse 
gemeenschap. 

34 Hugo, La Légende des siècles, p. 358, v. 131. 
35 ‘Ta politique est sage et ta guerre est adroite,/(…) Je te suivrai, mon maître, et j’aimerai ta 

chaîne’. 
36 ‘–Celle-ci, capitaine,/Dit Ratbert, lui jetant au cou son collier d’or./De plus, j’ai Perpignan, 

je t’en fais régidor. » Hugo, La Légende des siècles, p. 358, v. 133, 137, 138-140 
37 Hugo, La Légende des siècles., p. 360,1, v. 215-222. 
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aankondigende raven, een engelachtig meisje en een orgie waarbij honden knauwen 
aan een schedel. De contrasten zijn groot. Tegenover de uitvoerige schildering van 
het menselijk kwaad, staat het verdriet van de oude ridder. In een ontroerende 
monoloog rouwt deze over het verlies van zijn kleindochter en vervloekt hij de 
koning. Hugo vat dit alles in een overdonderend rijke taal en voortdenderende 
alexandrijnen,38 waarover Flaubert opmerkte: ‘Quel homme que ce père Hugo ! 
(…)J’ai besoin de gueuler trois mille vers comme personne n’en avait jamais fait ! (…) 
Ah ! ça m’a fait du bien !’39  

Het gedicht toont een tiran en zijn vazallen en de wijze waarop zij van elkaar 
afhankelijk zijn en elkaar in stand houden. Koning en hovelingen gebruiken elkaar 
voor het realiseren van de eigen ambities. De tiran verzekert zich van legitimatie en 
bescherming, zijn handlangers van een deel van de buit. Hugo schildert hier een 
weinig loffelijke fase van de geschiedenis van het streven naar vrijheid. Toch is het 
fragment vooral een verbeelding van Hugo’s eigen tijd. Het gedicht bevat 
verschillende verwijzingen naar de staatsgreep door Napoleon III. Deze immers 
schroeft na 1852 diverse democratische verworvenheden uit de voorafgaande 
monarchieën en republieken terug. Zo wijst hij zichzelf het recht van initiatief en de 
wetgevende bevoegdheid toe, stelt reeds aangenomen wetten buiten werking, 
amendeert de Constitutie, benoemt en ontslaat ministers, schaft de ministeriële 
verantwoordelijkheid af, doorbreekt de onafhankelijke rechtspraak en verzekert zich 
van de steun van rechters door gunsten en nepotisme.40 De passage over de 
oorlogsmoeheid van de stad verwijst naar de overgave uit wanhoop van het volk van 
Parijs aan de nieuwe regeringen hoewel deze regimes telkens de beloftes van de 
Franse Revolutie niet nakomen.  
 
Behalve een aanklacht tegen machtsmisbruik is Ratbert ook een weeklacht over 
verraden idealen en verloren hoop. Dit komt naar voren bij de oude edelman Fabrice 
en diens lot. De grijsaard, voormalig rechtschapen veroveraar van volkeren,41 voert 
het bewind over de door Ratbert veroverde stad. Hij en zijn kleindochter Isora zijn de 
                                                             
38 Of hexameter, een zesvoetige jambische versregel (dus 6 paren lettergrepen) met een 

knik of cesuur in het midden. Nederlands voorbeeld van Wikipedia: ‘De zee , de zee, 
klotst voort in eindeloze deining’ (Willem Kloos). Hugo was klassiek in zijn gebruik van 
deze hexameter, maar speelde wel via de zinsstructuur met de cesuur voor maximaal 
dramatisch effect. La Légende wordt gezien als de 19e-eeuwse bijbel van de dichtkunst 
met het klassieke materiaal. Zie Michèle Aquien, ‘Victor Hugo et l’architecture du vers’, 
L’Information Grammaticale, 93 (2002), 33–38  en Cornulier Benoît, ‘Un relevé métrique 
pour l’analyse de La légende des siècles’, L’Information Grammaticale, 93 (2002), 25–32. 

39 Extrait de correspondance à Ernest Feydeau, fin septembre 1895, vermeld in Hugo, La 
légende des siècles., p. 921 

40 Rubinlicht-Proux, p. 519 
41 Hugo was nogal fan van Napoléon. Fabrice heeft wel iets van weg van deze ‘rechtschapen 

veroveraar van volkeren’. 
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enige nazaten van een illustere familie. Fabrice staat al buiten de gewone wereld: ‘il est 
hors de ce siècle vil’.42 Hij symboliseert de idealen van gerechtigheid en Verlichting, 
die verraden worden door de tirannieke gebeurtenissen in de 19e eeuw. De groot-
vader staat voor de generatie die het vervliegen van zijn dromen meemaakt en 
noodgedwongen de hoop op realisatie van die dromen doorgeeft aan zijn kleinkinde-
ren. Hugo zag zijn tijd, de 19e eeuw, als ‘vil siècle’, een gemene eeuw,  verweesd, 
zonder herinnering aan idealen en met nog slechts een verre hoop op verwezenlijking 
daarvan. 43 Hugo zingt hier het lied van Gavroche. 

5. De mis-kenning van Ratbert 
L'Italie – Ratbert is dus niet zomaar een middeleeuws sprookje; de passage verbeeldt 
tirannie en de schending van de democratische rechten van de burger Thomas. Maar 
heeft dit alles nog iets met onze wereld te maken? We kunnen allereerst constateren 
dat de ‘historien des moeurs’ Hugo met dit poëtische verhaal een kleine sociologie 
geeft van terreur en van de bijbehorende machts- en afhankelijkheidsrelaties. Tussen 
de ‘koning’ en zijn getrouwen is immers sprake van een afhankelijkheidsrelatie op 
basis van uitwisseling van ‘diensten’. De relatie wordt bijeengehouden door eigen 
belang waarbij iedere partij de andere als instrument gebruikt. De relatie staat in het 
teken van de korte termijn. Universele waarden voor de lange termijn tellen niet mee. 
En tot slot geldt dat wie de orde bedreigt met geweld buiten de groep wordt gezet. 
De corrupte roversbende houdt zichzelf in stand via een piramidespel van angst en 
gunsten. 44 Ratbert beschrijft de antinomie van democratie, de nulgraad van de 
rechtsstaat, een situatie van miskenning.  

De situatie is dus het volstrekte tegendeel van het hiervoor beschreven deliberatieve 
ideaal. In die hoedanigheid bevat het gedicht een call to realism voor wat betreft 
democratie en deliberatie. Laten we allereerst eens kijken naar de rol van erkenning, 
kennis en reflexiviteit in Hugo’s tegenbeeld van democratie. Indachtig de analyse van 
Ricoeur blijkt in het schrikbewind sprake van miskenning op drie manieren, in 
relatie tot kennis (logos), tot de persoon (ethos) en tot de relatie met de 
gesprekspartner (pathos).  

Allereerst erkennen de adviseurs plus koning zichzelf noch elkaar als personen. Ze 
zien zichzelf en elkaar als objecten van een strategie, als pionnen in een schaakspel. 
Dit heeft gevolgen voor de aard van de wederkerigheid. Er is weliswaar is sprake van 

                                                             
42 Hugo, La légende des siècles, p. 368, v. 72,3 
43 D. Charles, L. Charles-Wurtz & C. Millet, La légende du siècle, in: L’invention du XIXe 

siècle (Klincksieck – Presses de la Sorbonne, 1999), p. 4 ev. 
44 Daarmee beantwoordt de situatie aan de analyse van Étienne de La Boétie in Le disours 

de la servitude volontaire. La Boétie geeft drie oorzaken waarom mensen niet kiezen voor 
recht, te weten gewoonte, de verleidingstrucs van tirannen en winstbejag. La Boétie, p. 
173.  
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wederkerigheid tussen koning en vazallen, maar zij handelen niet vanuit de logica 
van schenking (‘elkaar iets gunnen’), maar vanuit de verwachting van een ruil, een 
verplichting. Het is do ut des. Dat ruilkarakter leidt tot wantrouwen en pogingen tot 
zekerstelling van de verwachtingen en daarmee ook tot een ontkenning van 
andermans weloverwogen verantwoordelijkheid. Hier is dus sprake van miskenning 
in de zin van gezekerd wantrouwen. Ter vergelijking: bij wederkerigheid in het teken 
van schenking zijn zowel het tijdstip als de mogelijkheid van ‘teruggave’ onzeker.45 
Alle nadruk ligt op het besef en het initiatief van de begunstigde tot het weer 
oppakken van de ooit geschonken zorg, gastvrijheid et cetera. Als gevolg hiervan kan 
als derde punt gesteld worden dat Ratbert en zijn raadgevers op een bepaalde manier 
de werkelijkheid miskennen. Die ‘méprise’ ligt vooral in het niet onderkennen van de 
dimensies van ruimte en tijd. Men denkt binnen de gesloten deuren van het hier en 
nu. Hier is sprake van miskenning als intellectuele eenkennigheid. Miskenning van de 
ander leidt hier tot misvatting van de zaak. 

Het overleg van Ratbert c.s. geeft zicht op een groep die bij elkaar wordt gehouden 
door een bundel van afhankelijkheden, wantrouwen, het uitsluiten van onzekerheid, 
intellectuele eenkennigheid en een instrumentele benadering van zichzelf en de 
ander. Ratberts wereld van tirannie wordt bijeengehouden door angst, gebrek aan 
ervaringen en gebrek aan woorden.46 Met in gedachten Hugo’s ideaalbeeld van 
deliberatieve democratie komt naar voren dat bij Ratbert c.s. niet zozeer sprake is 
van ordinaire corruptie, maar van intellectuele corruptie: corruptie namelijk van een 
serie ideeën die bestemd zijn om te worden overgedragen en te worden verbeterd, in 
een gesprek tussen generaties. Ratbert staat voor wie (als Napoleon III) verworven 
inzichten op de mestvaalt van de geschiedenis gooit. 

Intellectuele corruptie 
Laat ik een moment stilstaan bij dat verschijnsel van intellectuele corruptie. 
Corruptie stamt van het Latijnse ‘corrumpere’ dat bederf betekent en ten gronde 
richten. Corruptie ziet op handelen dat een sociaal systeem ondermijnt; daaronder 
vallen omkoping (waartoe het begrip ten onrechte wordt beperkt), maar ook 
bijvoorbeeld vervalsing en met name politiek en bestuurlijk handelen dat strijdig is 
met de bij de functie behorende bijzondere verantwoordelijkheid.47 Van corruptie is 
sprake indien men breekt met een publieke plicht ter wille van eigen voordeel. 
Corruptie is een kwestie van ‘gezamenlijk de wet breken’ (‘corrumpere’) en het 
resultaat is dat het algemeen vertrouwen in de wet verbroken wordt. Bij die wet kan 
het gaan om een wet in particuliere zin, maar ook om een wet met betrekking tot een 
organisatie als een onderneming, in ieder geval een wet en een belang die het directe 

                                                             
45 Vergelijkbaar met gastvrijheid, zie hoofdstuk 3. 
46 Zie ook Hoofdstuk 9 over tirannie en liefde. 
47 Zie D.B.R. Kroeze, Een kwestie van politieke moraliteit, Politieke corruptieschandalen en goed 

bestuur in Nederland, 1848-1940, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2013, p. 8. 
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individuele belang overstijgen. Corruptie is een parasitair mechanisme dat profiteert 
van een systeem.  

Het parasitaire mechanisme kan ook optreden bij een intellectuele of een 
teksttraditie, zoals de juridische traditie zelf. Strikt genomen is hiervan sprake indien 
een teksttraditie ten prooi valt aan strategische interpretatie.48 Oude bronnen 
worden niet geïnterpreteerd vanuit de wens tot kennisneming omwille van de in de 
bronnen zelf besloten liggende inzichten, maar met de bedoeling om de teksten in te 
zetten voor een politiek doel dat in strijd is met de inzichten van de teksten.49 Van 
intellectuele corruptie is dus sprake in geval van een impliciete vertaling om 
instrumentele redenen. 

Ik keer nog even terug naar Hugo’s gedicht. Wanneer we het model van de 
deurwaarders confronteren met dat van de rovers, blijkt er een continuüm te lopen 
tussen een deliberatieve discussie aan de ene kant en een discussie die leidt tot 
miskenning en intellectuele corruptie aan de andere kant. Erkenning heeft hier een 
scharnierfunctie.  

6. De Trias als kennisverdeling  
Wat betekent deze tekst van Hugo voor het heden? De tekst kan gelezen worden als 
een aanklacht tegen machtsmisbruik en (intellectuele) corruptie, maar we kunnen de 
tekst ook minder letterlijk lezen.  

Als we nadenken over het belang van Hugo’s werk voor het heden, komen we op de 
eerste plaats terecht bij een historisch belang. La Légende en het gedicht over Ratbert 
brengen de moeilijkheden en de strijd in beeld die gepaard gingen met de opbouw 
van democratie en rechtsstaat in de 19e eeuw. De eeuw van Hugo was de eeuw van 
de industriële ontwikkeling, van technologische vernieuwingen en van politieke en 
sociale innovaties, een duizelingwekkend experiment op basis van de intellectuele 
uitvindingen door de filosofen van de Verlichting uit de eeuw ervoor. Hugo’s werk 
maakt bewust van de strijd die gestreden is voor de hedendaagse democratische 
rechtsstaat en laat er de kwetsbaarheid van zien. Zijn werk lezen maakt bewust van 
de lading van het liedje van Gavroche.  

                                                             
48 H. P. Glenn, Legal Traditions of the World, Sustainable Diversity in Law, 4th editio (New 

York: Oxford University Press, 2010), p. 28 e.v. Voor een eigenzinnige en literaire blik op 
het verschijnsel van parasitisme, zie M. Serres, Le Parasite (Paris: Bernard Grasset, 1980).  

49 Ook hierin speelt miskenning in de gegeven varianten. Intellectuele corruptie ontkent de 
onzekerheid waarmee deze bronnen zijn omgeven en de tijd- en plaatsoverstijgende 
dimensie ervan. De interpretator instrumentaliseert de teksten, maar maakt zichzelf ook 
tot instrument van de door hem veronderstelde strekking van die teksten. Hij ziet zichzelf 
niet als capabel interpretator in staat om tot een eigen visie te komen die zowel tekst en 
eigen tijd recht doet.  
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Dit historisch besef opent ook de ogen voor het belang van hedendaagse pogingen 
tot vernieuwing van de traditie van democratie en rechtsstaat. Zo maakt dit gedicht 
attent op de epistemologische strekking van het beginsel van de scheiding en 
verdeling van machten. De intellectuele corruptie in Ratberts roversbende wijst erop 
dat wij het beginsel niet alleen moeten zien als middel tot voorkoming van 
belangenverstrengeling en tirannie, maar ook als systeem van kennisdeling en 
kennisverdeling. Machtsverdeling is weerwoord organiseren, vanuit het besef dat 
men niet van alles op de hoogte kan en mag zijn. Dat besef bestaat uit de 
onderkenning van de potentiële onbeheersbaarheid van problemen, de 
onderkenning van het beperkt oplossend vermogen van bestaande instituties en de 
onderkenning van de noodzaak van wederkerigheid. Hugo wijst dus op een 
rechtsstatelijk geweten, naast een democratisch geweten. 

Illustratief voor de hedendaagse relevantie van deze kennisdeling en kennisverdeling 
is een rapport van de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling, één van de vele die 
de afgelopen jaren zijn verschenen over de vertrouwenscrisis, genaamd Tegenkracht 
organiseren.50 Het rapport zoekt naar de mechanismen die ten grondslag lagen aan de 
financiële crisis. Het betrekt dit onderzoek vooral op publieke organisaties, op de 
uitwassen van het marktdenken en op de focus op resultaten binnen de semipublieke 
sector. Die uitwassen bestonden uit diplomafraude, overwaardering van toetsscores 
(de cito-toets), gesjoemel met indicaties in de gezondheidszorg en systeembedrei-
gende bancaire producten. Het rapport concludeert dat bij de besluitvorming de 
kwantificerende benadering een te grote stem in het kapittel heeft gekregen. Het 
wijst erop dat een kwantificerende benadering retorisch gezien een sterkere positie 
heeft dan een inhoudelijke en vaak ook casuïstische benadering zoals professionals 
deze hanteren. Een cijfermatige benadering laat zich eenvoudig abstraheren en kan 
andere belangen domineren.51 De RMO stelt dus dat er in de onderzochte organi-
saties en maatschappelijke sectoren, in termen van Hugo, bepaald geen tijd was voor 
een discussie geduld en geweten. De epistemologische dimensie van de door de 
RMO gesignaleerde problemen wijst op een verstoring van de balans tussen ver-
schillende discoursen en denkwijzen, tussen abstract en concreet, verhaal en 
argument et cetera. De RMO concludeert dan ook dat deze instellingen interne 
checks and balances moeten organiseren in de vorm van ‘methodische rijkdom’ en 
diversificatie van de besluitvormingsprocedures. Niet alleen controle op machtsuit-
oefening dus, maar kennisdeling en kennisverdeling.  

Hugo’s meedogenloze Ratbert maakt dus alert op mogelijk schadelijke effecten van 
sociale systemen en geeft een voorbeeld van de nadelige effecten van groepsdenken. 
Hugo’s teksten wijzen op de invloed van ongelijk verdeelde kennis, op netwerken 

                                                             
50 RMO, Tegenkracht organiseren, lessen uit de kredietcrisis, 2011. 
51 C. R. Sunstein, Designing Democracies, What Constitutions Do (Oxford/ New York: Oxford 

University Press, 2001), p. 32 e.v.   
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van afhankelijkheid en op de macht van het eenvoudigste antwoord. Hugo’s tekst is 
te lezen als een pleidooi voor een rechtvaardige verdeling van kennis, parallel aan de 
klassieke verdeling van politieke macht.52 Dit sluit aan op Bovens’ pleidooi voor de 
toekenning van informatierechten, maar Hugo’s gedicht benadrukt dat een 
‘verplaatste’ en verspreide democratie zijn verband niet krijgt door het verspreiden 
van informatie, maar door voor besluitvorming en machtscontrole relevante 
bediscussiëring van kennis en inzichten.  

Behalve historisch document en herinnering aan het belang van een geïnformeerd 
debat voor de hedendaagse democratie, maakt Hugo als derde punt voelbaar wat de 
gevolgen zijn van deze miskenning en éénkennigheid. Eénkennigheid en miskenning 
werken besmettelijk. Miskenning nodigt uit om uit zelfbehoud te gaan handelen 
volgens de regels van het systeem en deze regels naar eigen hand te zetten (‘playing 
the system’). Degene die zich miskend voelt gaat handelen vanuit het schema van de 
‘onderdrukker’. Miskenning creëert een wantrouwige en onbetrouwbare Thomas. 
Illustratief hiervoor is een vroeg werk van Hugo, Le Roi s'amuse  uit 1832, dat de basis 
was voor Verdi’s opera Rigoletto.53 Ook dit stuk vertelt over een koning plus 
trawanten. De ‘misérable’ is dit keer niet een oude man of een straatjochie, maar een 
nar, genaamd Triboulet. De nar adviseert de koning (het koningschap), maar maakt 
deze ook belachelijk. Interessant is dat deze nar dus helemaal niet zo onschuldig is. 
Hij heeft een dubbel geweten. De bindende factor voor dat gespleten geweten vormt 
de dochter van de nar, Blanche. In de spiegel van haar zuivere blik erkent de nar 
zichzelf als persoon en als vader. Blanche is zijn verleden en zijn toekomst. 
Verdrietig genoeg brengen pesterijen van de hofhouding en de wellustigheid van de 
koning aan het adres van Blanche de nar ertoe om de koning te vermoorden. De 
wraakactie loopt echter slecht af. Door een vergissing brengt Triboulet zijn eigen 
dochter om het leven. De afloop mag symbool staan voor het feit dat het volk door 
onderdrukking en opstand zijn ziel kan verliezen. De geest van Gavroche maakt 
duidelijk waaruit die ziel bestaat voor Hugo. Het gaat om idealisme, optimisme, 
onschuld, vindingrijkheid en de hoop op een betere toekomst. 

7. Verlichte liefde voor de republiek 
Aldus maakt Hugo’s idealisme bewust van het kwetsbare karakter van democratisch 
idealisme. Hugo’s ideaalmodel brengt een verbinding tot stand tussen democratie en 
geweten. Patience en conscience verwoorden een mengeling van christelijke ethiek en 
18e-eeuwse Verlichtingsidealen tegen de achtergrond van een verdwijnende 
religiositeit. Dat blijkt nadrukkelijk als we met Manent, over wie ik sprak in 
hoofdstuk 2, nog eens kijken naar het denken in de 18e eeuw. Manent maakt duidelijk 

                                                             
52 Vgl. M.A.P. Bovens, De digitale rechtsstaat (Amsterdam: Amsterdam University Press, 

2003); Mark Bovens, ‘De diplomademocratie, over de spanning tussen meritocratie en 
democratie’. 

53 Victor Hugo, Le Roi s’amuse, Folio (Paris: Gallimard, 2009). 
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dat Montesquieu het oude seculiere ideaal van deugdzaamheid van betekenis doet 
veranderen. Montesquieu stelt namelijk: 

La vertu, dans une république, est une chose très simple : c’est l’amour de la 
république; c’est un sentiment; et non une suite de connaissances; le dernier 
homme de l’État peut avoir ce sentiment, comme le premier.54 

Hij betrekt de deugdzaamheid niet op de oefening van het karakter (moed, 
dapperheid, rechtvaardigheid en matigheid), maar op de liefde voor de republiek en 
voor de staat. Montesquieu tracht hier op een nieuwe manier het christelijk ideaal 
van de geknielde mens en het wereldlijk ideaal van de autonome ‘opgerichte’ mens 
met elkaar te verenigen, maar hij verarmt beide idealen ook. Hugo’s idealisme 
daarentegen geeft die liefde voor de republiek wel een inhoud. Zijn werk en politieke 
activiteiten stonden in het teken van de vooruitgang en van sociale gerechtigheid. 
Hugo’s teleurstelling over de inbreuk op het democratisch ideaal doet beseffen dat 
liefde voor de republiek alleen onvoldoende is en dat ook de hoop op vooruitgang 
een te broze basis is voor de liefde voor de publieke zaak, de res publica. Zijn 
deliberatieve ideaal en zijn onophoudelijke pleidooi voor sociale gerechtigheid 
maken duidelijk dat voor de geloofwaardigheid en legitimiteit van het ideaal van de 
democratische rechtsstaat erkenning van de burger via politieke en sociale 
grondrechten essentieel is. Waar in deze tijd de vooruitgangsgedachte is verdwenen 
of afgezwakt, resteert het ideaal van Hugo. 

Tot besluit 
Hugo’s La légende des siècles geeft met het fragment rondom Thomas een ideaalmodel 
van een legitieme democratische discussie van ‘geduld en geweten’. Het democra-
tisch geweten berust op erkenning en wederkerigheid (zichzelf en elkaar erkennen 
als gelijkwaardige gesprekspartners vanuit onderkenning van situatie en positie). We 
vinden ze terug in het ideaal van deliberatieve democratie en dialoog. Hugo’s gedicht 
onderzoekt wat er gebeurt als dat model geschonden wordt door ‘corruptie’ in de 
vorm van belangenverstrengeling, omkoping en intellectuele corruptie. Corruptie 
berust op miskenning van de ander en loopt uit op gebrekkige kennis die het 
corrupte systeem ondermijnt. Het verhaal over de nar Triboulet verbeeldt de 
gevolgen van die miskenning: miskenning kweekt miskenning, met verlies van 
zelfrespect en eigen geweten.  

De herkenbaarheid van Hugo’s analyses wijst erop dat zijn ideaal van gerechtigheid 
en democratie nog allerminst bewaarheid is geworden. Daarom blijven we nog 
steeds naar Les Misérables gaan en treuren we over Gavroche. 

                                                             
54 Montesquieu, ‘L’esprit des lois’, in Oeuvres complètes, ed. G. Vedel & D. Oster (Paris: 

Editions du Seuil, 1964). Livre V, 2. Deugd is ook een principe in de aristocratie, maar 
dan in de zin van excellentie  
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Entr’acte tussen de klassieke en moderne teksten 
Hugo’s tekst vormt het sluitstuk van de receptie tot 1900. De in de voorgaande hoofdstuk-
ken besproken teksten, te weten de Bijbelpassage, Arnaulds gedichten en het fragment van 
Hugo, wijzen op de belangrijke rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit. 
De Bijbel focust op erkenning van de persoon, de jansenisten op de onderkenning van de 
beperktheid van kennis en Hugo op erkenning van de gesprekspartner, op erkenning als 
sociale gerechtigheid en op gewetensvolheid (reflexiviteit). De volgende drie teksten tonen 
de kwetsbaarheid van deze idealen en de reacties erop.  

Hugo’s tekst bracht ons tot in de 19e eeuw. Met het eerste kanonschot in 1914 eindigt die 
lange eeuw abrupt en werpt de burgers in een wereld van totaal andere dimensies op alle 
fronten, van oorlog en geweld, maar ook van vernieuwing en technologische ontwikkeling, 
cultureel en ideëel.55 De Franstalige Thomas-receptie levert, afgezien van Tournier, drie 
moderne teksten die licht werpen op die nieuwe wereld van de  20e eeuw. In dit deel komen 
drie 20e-eeuwse romans aan de orde, achtereenvolgens van Jean Cocteau (1889-1963), 
Maurice Blanchot (1907-2003) en Julien Gracq (1910-2007). Ze geven een stem aan een 
moderne Thomas. Ze tonen geen aarzelende, onwetende of kritische Thomas, maar een 
vertwijfelde Thomas, een doubting Thomas. Deze Thomas voelt zich niet zo thuis in de 
moderne wereld, hij voelt zich op een bepaalde manier bedrogen en in het nauw gebracht. 
De teksten geven ook alternatieven voor de historische idealen. Deze alternatieven zijn 
vandaag nog herkenbaar, ook in het juridische denken.  

Cocteaus roman Thomas l'imposteur is een speelse novelle over een jonge soldaat. Het 
verhaal is gebaseerd op de eigen ervaringen van de schrijver. Jean Cocteau was de spil van 
het Parijse culturele leven na WO I.56 De roman vormt het avant-garde antwoord op de 
omwenteling van WO I. De roman Aminadab van Maurice Blanchot is van een andere 
orde, fantastisch en kafkaësk.57 Aminadab schetst de dwaaltocht van een Thomas door een 
huis dat wel iets weg heeft van een vervreemdende versie van het Huis van de (rechts)staat. 
De derde tekst, Un beau ténébreux, is mooi en duister als de titel.58 Auteur Julien Gracq 
vertelt in een evocatieve stijl over de komst van een fascinerende figuur tijdens een 
zomervakantie aan de Bretonse kust. 

55 Hoewel culturele, technologische vernieuwing en wapenproductie sinds met name 1890 
enorm waren gestegen en ook één van de indirecte oorzaken waren van de oorlog en de 
vernietigende kracht ervan. Zie o.a. E. Kieft, Oorlogsenthousiasme (Amsterdam: De Bezige 
Bij, 2015) en M. Hastings, 1914, het trauma van Europa (Antwerpen, Amsterdam: De 
Bezige Bij, 2014), o.a. p. 38 ev 

56 J. Cocteau, Thomas l’imposteur, Folio (Paris: Gallimard, 1923).  
57 Maurice Blanchot, Aminadab (Paris: Gallimard, 1942). 
58 Gracq, Un Beau Ténébreux (Paris: José Corti, 1945). 
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Hoofdstuk 6 De herkenning van Thomas 
Thomas l’imposteur van Jean Cocteau 
 

1. De omwenteling van WO I 
Tijdens WO I bestond de zuidelijke grens van Nederland uit elektrisch geladen 
prikkeldraad, de dodendraad. De draad was aangelegd door de Duitsers en moest 
smokkelaars en vluchtelingen tegenhouden. Dat lukte niet. Vele Belgische 
vluchtelingen vonden opvang in Zuid-Nederland. Oorlog stopt niet bij een 
ijzerdraad. De roman van Jean Cocteau (1889-1063) speelt zich af in WO I, niet in 
Nederland, maar wel in Noord-Frankrijk en in België. Als prikkeldraad de oorlog 
niet kan stoppen, kunnen poëzie en theater dat misschien wel?  

De vierde tekst uit de Thomasreceptie brengt ons allereerst in Parijs. Aldaar meldt 
zich in september 1914, een maand na het uitbreken van de oorlog, de jonge 
Guillaume Thomas bij een groep ambulanciers. Hij liegt over zijn naam en leeftijd om 
maar mee te kunnen helpen. Aan het front komt hij in aanraking met de absurde 
werkelijkheid van de oorlog. In een tweede akte neemt hij deel aan de gevechten als 
soldaat en komt daarbij om. Dat is in het kort de verhaallijn. Het verhaal is deels 
autobiografisch. Het verschil tussen het verhaal en het leven van Cocteau zelf, toont 
een deel van de strekking van de novelle. Cocteau zelf keerde vrij snel na het begin 
van de oorlog terug naar Parijs. De oorlog was geen plaats voor dichters.1 Mede 
dankzij deze stap bestaat er nu van hem een corpus van gedichten, verhalen, 
toneelstukken, muurschilderingen en anecdotes. Cocteaus werken kenmerken zich 
door een geheel eigen mengeling van modernisme en klassieke elementen.  Zijn 
diverse werk  wordt vaak gekarakteriseerd met de slogan 'la vérité du mensonge,' een 
loflied op de poëzie en fictie om de waarheid over de wereld boven tafel te brengen.2  

2. Cocteau: dichter en kunstenaar 
Cocteau was een eigenzinnige dichter die in poëzie en beeldende kunst, theater en 
film een wervelende bijdrage leverde aan het Parijs van het interbellum. 3 ‘J’ai la 
faculté de dérangement’ 4 ‘L’illégal me va’, ‘Je suis un empêcheur de danser en rond’, 
stelte hij.5 Cocteau beschouwt alles wat hij doet als poëzie. Hij kent iedereen die er 
maar enigszins toe doet in de wereld van beeldende kunst, theater, mode, dans, 
journalistiek en literatuur. Na WO I produceert hij met Diaghilev (leider van het 

                                                             
1 H. Gidel, Jean Cocteau, Grandes biographies (Paris: Flammarion, 1997), p 51 e.v . 
2 Bijv. C. Mauriac, Jean Cocteau ou la vérité du mensonge (Odette Lieutier, 1945). 
3 Biografische informatie ontleend aan: H. Gidel & M. Bergé, Album Cocteau, Pléiade 

(Paris: Gallimard, 2006). 
4 Citaat uit: Jean Cocteau, Sur le fil du siècle (Paris: Centre Pompidou, 2004). 
5 Essai de critique indirecte, in: J. Cocteau, B. Benech & G. De Chirico, Romans, Poésies, 

Oeuvres diverses, Pochothèqu (Paris: Librairie Générale Française, 1995), p. 702 en 704 
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Ballet russe), Picasso en Satie een ballet met circusachtige allure: Parade. Het publiek is 
gechoqueerd, maar Cocteau heeft naam gemaakt. Hij schrijft gedichten, maakt 
poëtische beeldverhalen (Potomak, Le mystère de Jean l’Oiseleur), is stimulator van de 
Groupe des Six bestaande uit componisten als Milhaud en Poulenc. Op muziek van 
Strawinski creëert Cocteau een oratorium gebaseerd op Oedipe Roi. Hij schrijft, 
produceert en speelt mee in een aanpassing van de Oedipus, La machine infernale. Hij 
maakt films (o.a. Le sang d’un poète, over zijn credo: ‘L’art tue la mort’).6  

Cocteau maakt korte tijd deel uit van de surrealisten rond André Breton en de 
beweging van Dada van Tristan Tzara. Niettemin neemt hij ook afstand tot die 
bewegingen. Je moet weten hoever je te ver kunt gaan, was zijn stelling. Hij kiest voor 
een ‘retour aux valeurs classiques’ en hanteert een droge stijl zonder overmaat aan 
adjectieven. Na WO II fungeert Cocteau vooral als literair geweten. Hij wordt lid van 
de Académie Française, en verkrijgt een eredoctoraat in Oxford. Nog op hoge leeftijd 
blijft hij actief, o.a. films en met name ook muurschilderingen voor diverse 
gebouwen en kerken. Cocteaus werk weerspiegelt de invloed van modernistische 
stromingen uit het entre-deux-guerres (kubisme, surrealisme, thematiek van het 
absurde, de liefde voor het spel) en de bloei van nieuwe kunstvormen (film en een 
muziektheater). Later werk getuigt ervan dat Cocteau is beïnvloed door het 
gedachtengoed van Nietzsche.7 Genoemde filosoof was de modernistische avant-
garde voorgegaan met het in kwestie stellen van de grondslagen van de moderniteit, 
de maatstaven voor wetenschap en de achtergronden van religie. Net als deze put 
Cocteau inspiratie uit de Griekse oudheid. 

3. Thomas in de oorlog 
Het verhaal over Thomas begint na de overwinning aan de Marne in september 
1914. Het front stabiliseert zich. In civiele kringen achter het front heerst een 
koortsachtige bedrijvigheid. Een aantal burgers, waaronder le docteur Verne, een 
arts met meer oog voor grafieken dan voor zijn patiënten zelf en la princesse de 
Bormes8, adellijke dame en actrice die van aanpakken houdt, organiseren een 
ambulance-expeditie naar het front. Vandaar zullen zij gewonden terugvoeren naar 
de hospitalen in Parijs. Bij hen voegt zich onder meer Guillaume Thomas. Op een 
                                                             
6 F. du Plessix Gray, ‘The Surrealists’ Muse, Marie-Laure de Noailles's Outrageous 

Example’, The New Yorker, 2007, 136–46, J. Mellow, Charmed Circle, Gertrude Stein & 
Company (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1974). 

7 D. Gullentops & A. van Sevenant, Les mondes de Jean Cocteau, Poétique et esthétique (Paris: 
Non Lieu, 2012). 

8 Verwijzing naar een plaatsje aan de Côte d’Azur, waar Cocteau de novelle schreef. 
Cocteau liet zich inspireren voor het burger-ambulancier-inititatief inspireren door 
ervaringen die hij had van een gelijksoortig initiatief onder leiding van zijn vriendin Misia 
Sert. Haar biografie, Poolse van origine, geboren in België, driemaal getrouwd waaronder 
met de schatrijke eigenaar van de krant Le Matin en vervolgens met de Spaanse schilder 
José Maria Sert. Zie H. Gidel, Jean Cocteau, (Paris: Flammarion, 1997), 35.  
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goede dag verschijnt hij in zijn blauwe uniform aan de poort van het hospitaal waar 
de Actie Ambulance in voorbereiding is. Hij presenteert zich als meerderjarig en van 
hoge komaf . In werkelijkheid is Guillaume een jongen van 16 die nog bij zijn 
bijgelovige tante op Montmartre woont. Zoals zovele minderjarigen uit die tijd kan 
hij niet wachten om aan de oorlog deel te nemen. Hij gaat steeds meer in zijn eigen 
spel geloven. Half levend in een droom, behoort hij tot het ‘race des imposteurs’ voor 
wie geldt dat ‘l’imposture ne les déclasse pas, mais les surclasse plutôt’.9 De 
oplichterij degradeert hen niet, maar overtreft hen juist. 

De oorlog confronteert de ‘ambulanciers’ met een onwerkelijke en onbevattelijke 
wereld. Het slagveld en de stad Reims bieden een onwezenlijk spektakel: ‘La 
cathédrale était une montagne de vieilles dentelles.’ De slachtoffers creperen onder 
de ogen van de ambulanciers. ‘On dut laisser la gangrène l’envahir comme le lierre 
une statue.’10 Ondertussen weigert een bisschop, ‘Beau et gonflé (…) comme un 
fabuleux fuchsia,’ de stoet te voorzien van benzine.  

Na terugkomst in Parijs, wordt de ambulance-dienst gestaakt. Thomas zwerft rond, 
wordt verliefd en misdraagt zich tijdens een dronken bui. Hij wil weg en hij moet 
weg. Het tweede deel speelt zich af bij het Belgisch front bij Nieuwpoort. Thomas 
komt terecht bij een groep mariniers, een hechte vrijgezellenclub die opereert in een 
onderaards gangenstelsel en duinlandschap, deels bestaand deels gefingeerd met de 
hulp van bordkarton, als een camouflage voor kanonnen. ‘Aan deze grote leugen van 
zand en bladeren ontbrak nog slechts Guillaume Thomas’.11 Hij vindt er 
kameraadschap en bezoekt de loopgraven aan het front waar de Duitsers en de 
Fransen elkaar op het horen van een niesbui een ‘Dieu vous bénisse’ toeroepen. Hij is 
getuige van de naïviteit, stupiditeit, eerzucht en bureaucratie van de lokale 
legerleiding. Thomas, zich onkwetsbaar wanend, laat zich uitsturen als verkenner. 
Hij moet door gevaarlijk terrein, ontmoet een vijandige patrouille. Op het moment 
dat hij Fontenoy! roept, en daarbij zijn leugen tot strijdkreet maakt, wordt hij 
omvergeschoten. “‘Een kogel,’ zegt hij bij zichzelf. Ik ben verloren als ik niet doe 
alsof ik dood ben.” ‘Mais, en lui, la fiction et la réalité ne formaient qu’un. Guillaume 
Thomas était mort.’ De laatste twee hoofdstukjes vertellen de reactie van wanhoop 
in Parijs. Temidden van het groepje randfiguren herneemt het leven echter zijn loop.  

4. De betekenis van ‘Thomas’, poëtische aanklacht tegen leugens en 
huichelarij 
Jean Cocteau schreef het verhaal in de zomer van 1922, terwijl hij met zijn vriend 
Raymond Radiguet verbleef aan de Côte d’Azur. De novelle is echter meer dan een 
autobiografie. Cocteau stileert zijn belevenissen tot een fantasierijk verhaal over de 

9 Cocteau, Thomas L’imposteur, p. 28. 
10 Cocteau, Thomas L’imposteur, p. 53. 
11 Cocteau, Thomas L’imposteur, p. 91. 
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botsing tussen l’ordre mensonger van de oorlog, de publieke wereld, en de désordre 
frondeur van de kunstenaar als jongeling. Daarmee schetst de novelle de 
wordingsgeschiedenis van een kunstenaar.12 Tegelijkertijd is Thomas L’imposteur een 
concies en scenario-achtig verhaal dat een heel eigen indruk geeft van WO I. Het 
verhaal biedt een inkijk in de persoonlijke aspecten van de oorlog en is ook een 
voorbeeld voor de reacties vanuit de avant-garde op die oorlog.  

De roman heeft het karakter van een theaterstuk.13 Deze structuur toont het absurde 
en onbevattelijke karakter van de oorlog en de instituties. Er zijn verschillende 
scènes; ze spelen zich af in Parijs, nabij Reims, opnieuw in Parijs, en tenslotte in 
Nieuwpoort. Tegen deze achtergrond speelt zich het theater van de oorlog af. De 
ambulanciers vormen een troupe de théâtre die zelf terechtkomt in een macaber decor. 
Het fantastische theater van de roman wedijvert in absurditeit met het theater van de 
oorlog. De personages zijn daarbij tamelijk platte karakters, bekrompen en klein van 
geest; ze handelen veelal uit ambitie en eigenbelang. Uiteindelijk echter blijken ook 
zij marionetten in een spel waarvan ze de regels niet kennen. De boosdoener van dit 
verhaal is dan ook niet de Duitse tegenstander – die is nagenoeg onzichtbaar – maar 
een anoniem en ongrijpbaar fenomeen, de ‘ordre massif’ van de instituties van de 
burgerlijke wereld: de politiek, de pers, de professional, de generaal, de legerstaf en 
misschien de serieuze volwassene in zijn algemeenheid. De novelle stelt de leugens 
van deze ongrijpbare wereld aan de kaak langs de weg van theatrale overdrijving. Het 
verhaal vol contrasten richt de schijnwerpers op de leugen van de orde die een 
‘désordre’ is. Bij Cocteau ontberen de instituties en zij die deze bevolken 
geloofwaardigheid, omdat zij onecht zijn en oneerlijk. 

Behalve poëtische aanklacht tegen het gebrek aan geloofwaardigheid van de Grote 
Wereld en de oorlog, is de novelle een Bildungsroman. Thomas is een kind dat half in 
een droom leeft en gelooft in zijn spel. De roman schetst zijn volwassenwording. 
Door de afloop suggereert de roman dat de wereld aan kinderen en kunstenaars 
weinig perspectief biedt. De ordre massif neemt de désordre vivace hopeloos te grazen. 
Toch zal de kunst overwinnen.14 Kortom, ongelovige Thomas stelt de leugens van de 
burgerlijke wereld aan de kaak uit geloof in iets anders: de kunst, het leven en de 
liefde. Die zijn voor hem wel geloofwaardig. 

Hoe moeten we deze Thomas plaatsen in het licht van de voorafgaande traditie? 
Cocteaus Thomas lijkt het volmaakte tegendeel van zijn voorgangers, zoals 
geschapen door Johannes, Arnauld en Hugo. Hij is geen realist en hij is allerminst 

12 A portrait of the artist as a young man, kun je zeggen met een verwijzing naar het 
gelijknamige boek van James Joyce, zij het dat de beide boeken radicaal verschillen. 
Cocteaus verhaal heeft een licht absurdistische lichtvoetigheid in vergelijking met het 
complexe boek van Joyce. 

13 In 1965 zullen Georges Franju en Michel Worms een film baseren op deze roman. 
14 Cocteau, Thomas L’imposteur, p. 7, 8. 
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zondig. Een verantwoordelijk deelnemer aan het democratisch debat is hij evenmin. 
Cocteaus Thomas de oplichter is veeleer een waarachtige Thomas die de 
onwaarachtigheid van de burgerlijke wereld aan de kaak stelt. Hij is een ongelovige-
gelovige bedrieger die vanuit die onschuld, het van zichzelf overtuigde ongeloof van 
die geïnstitutionaliseerde wereld met zijn oorlog, ambitie en formulieren (de dokter) 
en formules (de bisschop) aanklaagt en toont hoe serieus dit ongeloof is en hoe 
ernstig de gevolgen. Thomas is hier een onthullende Thomas en bij tijd en wijle ook 
een ontregelende Thomas (hij veroorzaakt onrust onder de burgers tijdens het 
Parijse intermezzo).  

Cocteau draait het Bijbelse verhaal dus om: Thomas speelt hier de onthullende rol 
van Jezus. Tegenover de leugenachtige instituties stelt hij het ideaalbeeld van het vrije 
en authentieke, onbedorven en creatieve individu, dat met anderen zijn leven vorm 
geeft.15 Dit individu voelt zich nauwelijks meer een citoyen, het gelooft in zichzelf.  

5. La vérité du mensonge: de poëtica van Cocteau 
In Thomas herkennen wij de hedendaagse poëticale opvatting  van kunst als 
ontregeling en onthulling van waarachtigheid. Cocteau roept hier associaties op met 
het ‘oprecht veinzen’ van Frans Kellendonk.16 Ook tegenwoordige auteurs kunnen 
hiermee in verband worden gebracht. De kunstenaar ‘liegt de waarheid,’ stelt 
Thomèse.17 ‘Fictie is altijd een beetje waar en de realiteit een beetje fictief,’ zo doceert 
een universiteitsdocente haar studenten.18 ‘Onze politieke en economische realiteit is 
niets dan fictie,’ stelt Ben Lerner, een Amerikaans romancier. ‘Wanneer we omringd 
zijn door verzinsels, kan een roman ons met een slimmer verzinsel de ogen openen 
en zo paradoxaal genoeg de realiteit aan ons tonen.’19  Anders gezegd: artifacten 
verbergen hun gecreëerdheid, terwijl kunst dat niet doet en daarmee de aandacht 
vestigt op haar gecreëerde hoedanigheid en daarmee bewust maakt van het 

15 Thomas bevat overigens in de kern noties en benaderingen die de latere Cocteau verder 
zal ontwikkelen. Thomas kan gezien worden als een voorloper van de engelfiguur en het 
leven die de dood in zich bevat. Hij is de slaapwandelaar, de figuur die tegenstellingen in 
zich bevat, iets wat verder gaat dan het enkel in contrasten naast elkaar plaatsen. Cocteau 
ziet de mens als ‘dualictique’ en hybride. Zie Gullentops & Van Sevenant, o.a. p. 55, 73 
ev. 

16 In Nederland heeft Frans Kellendonk de term ‘oprecht veinzen’ geïntroduceerd. Bij 
Kellendonk is het een poging om voorbij het postmoderne relativisme te komen. In dat 
licht trachten Cocteau en tijdgenoten voorbij het door hen als cynisch ervaren wereld van 
oorlog en burgerlijkheid te komen. Over Kellendonk, Thomas Vaessen, De Revanche van 
de roman, literatuur, autoriteit en engagement (Nijmegen: Vantilt, 2009). 

17 R. Koelewijn, ‘Al schrijvend ontsta ik’, NRC Handelsblad, 10 November 2012. 
18 L. Schut, Over literatuur en liefde, Opzij, 18 november 2014.. 
19 B. Lerner in: R. Lemm, ‘Als het mislukt is kunst op zijn best’, NRC Handelsblad, 11 januari 

2013. 
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geconstrueerde karakter van niet kunstzinnige artifacten, aldus, in parafrase, Scarry 
in The made-up and the made-real.20 

In het toneelstuk Le Menteur zegt Cocteau er dit over: 

Je voudrais dire la vérité. J’aime la vérité. Mais elle ne m’aime pas. Voilà la vérité 
vraie: la vérité ne m’aime pas. Dès que je la dis, elle change de figure et se retourne 
contre moi. J’ai l’air de mentir et tout le monde me regarde de travers. Et pourtant, 
je suis simple et je n’aime pas le mensonge. Je le jure. (...) 

Et vous, dites-vous la vérité? (…) Vous devez mentir! Vous devez mentir tous, 
mentir sans cesse et aimer mentir et croire que vous ne mentez pas. Vous devez-
vous mentir à vous-mêmes. Tout est là! Moi je ne me mens pas à moi-même. Moi, 
j’ai la franchise de m’avouer que je mens, que je suis un menteur. (...) Je suis plutôt 
un mensonge. Un mensonge qui dit la vérité.21 

Het fragment maakt duidelijk waarin het geheim schuilt van die waarheid van de 
leugen. De dichter liegt de waarheid vanuit een authentieke reflectie op het spreken 
en de veranderlijkheid van de wereld. Anders dan zijn publiek, lees: de leden uit de 
gevestigde orde, is de dichter namelijk eerlijk  tegenover zichzelf en anderen. Hij 
geeft zijn gebrek toe op het punt van kennis over zichzelf. Hij onderkent de situatie en 
zijn eigen positie daarbij. Dit openbaar vertoon van reflexiviteit maakt de dichter 
herkenbaar en geloofwaardig. In de stem van de dichter die eerlijk opbiecht dat hij 
‘het ook niet weet, maar daar tenminste eerlijk over is’ herkennen wij de mens zoals 
de dichter en wij eigenlijk zijn. De dichter wist de sporen van zijn creatie niet uit, 
maar benadrukt deze juist.  

20 E. Scarry, The Made-up and the Made-Real, in: Fieldwork, M.E. Garber (New York: 
Routledge, 1996), p. 214-224. ‘both [art objects and other objects of creation, CEV] 
undergo creation, but almost all artifacts other than art undergo a second stage of 
creation to which art is never subject.’Deze tweede fase bestaat uit het verbergen van de 
sporen van het creatieve proces, in een proces van normalisatie en verantwoording. 

21 Le Menteur, in: Théâtre de Poche, opgenomen in Cocteau, Benech & De Chirico, p. 
1257-1260.  
‘I want to tell the truth. I like the truth. But it doesn’t like me. That’s the real truth; truth 
doesn’t like me. As soon as I speak it, it turns round and attacks me. I look as though I’m lying 
and everyone glares at me. Yet I’m a simple person and I don’t like lies. I swear it.’ (…) ‘What 
about you? Do you tell the truth? (…) You ought to lie! All of you, you ought to lie, lie the 
whole time and like lying and believe you’re not lying. You ought to lie to yourselves. That’s 
the essence of it. I don’t lie to myself. I’m frank enough to admit I lie, that I am a liar. (…) It’s 
more that I am a lie. A lie that always tells the truth.’ Jean Cocteau & Georges Feydeau, 
Thirteen monologues, (Peter Meyer transl.) Oberon books, 2011, p. 39-41. 
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Thomas als symbool van het ideaal van authenticiteit 
In het licht van bovenstaand fragment, staat Thomas niet alleen symbool voor de 
twijfel aan institutionele, volwassen en gemaakte waarheden. Hij staat ook model 
voor de kunstenaar als ontregelende ontmaskeraar van leugens en als authentieke 
verkondiger van een waarheid van een andere orde. De modernist Cocteau ontleent 
deze artistieke rolopvatting nadrukkelijk aan de romantiek. We vinden de ideeën al 
bij Hugo.22 Cocteau geeft er echter een ironische wending aan. De gedachte van 
ironische kunst als ontmaskeraar is ook heden nog herkenbaar. Thomèse opnieuw: 
‘een schrijver moet ironie gebruiken, want achter de clownsneus kan hij zichzelf 
zijn.’23 Het authenticiteitsideaal leeft overigens niet alleen in artistieke kringen. Het is 
een belangrijke sociale waarde en is te kwalificeren als één van de belangrijkste 
vormen van hedendaagse reflexiviteit. Authenticiteit is het modernistische geweten. 
Het speelt daarmee ook een rol in opvattingen over geloofwaardigheid en 
legitimiteit. Om die reden moeten we even stilstaan bij dit begrip. Vervolgens koppel 
ik de uitkomst terug naar legitimiteit. 

6. Drie vormen van authenticiteit 
Authenticiteit is, kortweg gesteld, waarachtigheid. Een authentieke notariële akte is 
een akte waarvan het auteurschap ondubbelzinnig geacht wordt vast te staan. Een 
authentiek bewijs levert een betrouwbaar inzicht in de feiten. Authenticiteit ziet toe 
op de verhouding tussen iets en dat wat de kern  daarvan uitmaakt.24 Sinds de mo-
derniteit, in het bijzonder sinds de romantiek, staat authenticiteit voor de mate 
waarin iemand handelt in overeenstemming met de eigen verlangens, idealen en 
uitgangspunten.25 Het handelen heeft een expressieve functie. Dit heeft te maken 
met het feit dat sinds de 18e eeuw het kader voor iemands bestaan niet meer geleverd 
wordt door een sociale rol (of status), maar dat verwacht wordt dat het individu dit 
kader zelf definieert. Authenticiteit bouwt voort op het ideaal van onthechte 
individuele rationaliteit, het ‘think for yourself’ van Descartes. Tegelijkertijd verzet 
authenticiteit zich tegen een overmaat van rationaliteit.26 Er zijn echter wel meerdere 
vormen van authenticiteit. De tekst van Cocteau helpt bij het inzicht daarin. 27 

22 Vgl. M. Doorman, Rousseau en ik, over de erfzonde van de authenticiteit (Amsterdam: Bert 
Bakker, 2013), p. 19. 

23 P.F. Thomése, ‘Het laatste woord is voor de ironie - maar waar blijft die?’, NRC 
Handelsblad, 9 februari 2013. 

24 Vgl. S. Varga & Ch. Guignon, ‘Authenticity’, Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Stanford University, 2014). 

25 Doorman, Rousseau, o.a. p. 8 en Ch. Taylor, The Ethics of Authenticity (Cambridge MA, 
London, UK: Harvard University Press, 1991), p. 47. 

26 Ch. Taylor, The Ethics of Authenticity (Cambridge MA, London, UK: Harvard University 
Press, 1991), p. 31. 

27 S. Sayers, ‘The Concept of Authenticity’ (Kent.ac.uk) en www.semanticscholar.org, 
waardevol vanwege de epistemologische benadering, niet gepubliceerd. Er schuilen 
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Allereerst is er de betekenis van authenticiteit als getrouwheid aan een bron van 
waarachtigheid. Thomas is true to himself in de zin dat hij handelt in overeen-
stemming met zijn natuurlijke, ongekunstelde en onschuldige ik. Hij is daarmee 
exemplarisch voor een visie op dat ware zelf als het instinctieve zelf, het gewone, het 
natuurlijke, het rustieke, het onschuldige en kinderlijke zelf. Cocteaus Thomas laat 
daarmee tegelijkertijd zien dat deze bron ook andere gedaantes kan aannemen. Men 
kan getrouw zijn aan oprecht gekoesterde ideeën of aan een buiten het zelf gelegen 
spirituele of religieuze bron, een origineel. Authenticiteit als getrouwheid berust op 
een essentialistische en originalistische redenering die steunt op correspondentie. 
True is wat wezenlijk is, wat samenvalt met iets wat als origineel wordt gezien. 

In deze betekenis speelt authenticiteit een rol in reclame en media-strategie.28 Een 
authentiek politicus is iemand van wie het optreden in overeenstemming is met zijn 
verondersteld eigen ideeën. Herkenbare details uit het privéleven ondersteunen dit.29 
Tegenover dit soort herkenbare politici staan dan de anonieme instituties en hun 
vertegenwoordigers die spreken conform de regels van de rationaliteit. De 
onherkenbaarheid, het niet thuis kunnen brengen, speelt mee in het institutionele 
wantrouwen: onherkend is onbekend en onbekend is onbemind.  

De kijker, toch al op zoek naar echte waarden,30 moet afgaan op indrukken. De her-
kenbaarheid van de ‘spreker’ is dan een voor de hand liggende maatstaf. Zichtbare 
feiten (in retorische termen, een kwestie van ‘logos’ en geloof-dat) moeten de 
kwaliteit van het ethos garanderen. Herkenbaarheid overbrugt een kennistekort. 
Ook evangelist Johannes wist dit al. Deze authenticiteit op basis van herkenbaarheid 
lijkt de meest gangbare vorm van authenticiteit te zijn. Maar er zijn nog andere 
vormen. 

Thomas en de structuur van de novelle wijzen nog op een tweede begrip van 
authenticiteit. Thomas drukt ook een verlangen uit naar een nieuwe wereld, een 
nieuw kader voor betekenis. Dat betere inzicht, die betere en daarmee ook meer 
rechtmatige wereld ligt in handen van de ‘désordre vivace’ (de levendige orde, i.e. van 
de kunstenaars). Deze moet via het spel van tegendelen leiden tot dat nieuwe inzicht 
of startpunt van nieuwe inzichten. Hier verwijst Cocteau naar authenticiteit als een 
geheel van tegendelen, iets wat te maken heeft met integriteit als heelheid. Deze visie 
gaat terug op de holistische idee dat het innerlijk zelf een samengesteld geheel is van 
verschillende elementen. Een mens is true to himself  als al die onderdelen een 

uiteenlopende mensvisies in de verschillende visies op authenticiteit en epistemologische 
theorieën omtrent waarheid. 

28 A. Klamer, ‘Wanneer zijn we authentiek?’, Management Executive, sept-okt. 2008, 14 – 18 
. 

29 RMO, Medialogica, over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek (Den Haag: Sdu 
Uitgevers, 2003), p. 34. 

30 Taylor, The Ethics of authenticity, p.16 ev. 
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coherent geheel vormen. 31 Dit type van visie is te herkennen in hedendaagse ideeën 
omtrent de balans tussen ratio en gevoel, bewust en onbewust, etc. 

We zien tot nu toe dus twee grondslagen voor authenticiteit, twee fundamenten voor 
waarachtigheid. Het true to oneself steunt op een visie op waarheid die is gebaseerd 
op correspondentie – een beschrijving is waar als deze overeenstemt met de feiten. 
Authenticiteit als integriteit en balans steunt op een visie op waarheid als bepaald 
door innerlijke coherentie. Een bewering is waar als zij overtuigend is op basis van 
coherentie. 

Beide vormen van authenticiteit wortelen in de Romantiek. Hugo huldigde de 
opvatting dat de romantiek een corrigerende en overbruggende werking heeft in 
vergelijking met de rationele Verlichting. Hugo’s beroep op medemenselijkheid en 
piëteit vormen een correctie op de idealen van de revolutie. Rousseau in ‘Émile ou 
l’éducation’: ‘J’aime mieux qu’il [Émile’] soit cordonnier que poète’. En op andere 
plaatsen klinkt de gedachte van balans:  

Mais considérez premièrement que, voulant former l’homme de la nature, il ne 
s’agit pas pour cela d’en faire un sauvage et de le reléguer au fond des bois ; mais 
qu’enfermé dans le tourbillon social, il suffit qu’il ne s’y laisse entraîner ni par les 
passions ni par les opinions des hommes ; (…)32 

De romantiek plaatst immers vraagtekens bij de veronderstellingen van de 
moderniteit en de Verlichting.33 Dat zijn vooral vraagtekens bij de zekerheid van 
kennis en de autonomie van de individuele onthechte rationaliteit.34 De romantiek 
tracht hetgeen gescheiden is door de Verlichting met elkaar te verzoenen.35 Men 
tracht weer in contact te komen met de wereld of de natuur ‘achter’ de woorden, in 
contact met de dingen op een manier die onbemiddeld was door het verstand.  

De romantische kenmerken van Cocteaus jeugdwerk herinneren aan het feit dat de 
modernistische avant-garde, niettegenstaande de artistieke vernieuwing, ook een 
nadrukkelijk romantische beweging is.36 Tegelijkertijd maakt Cocteaus ironie ons 
ook attent op het feit dat het modernisme op een geheel eigen wijze vorm geeft aan 

31 Sayers, p. 9.  
32 Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou de l’éducation, Bk IV, p. 44. 
33 P. Wagner, Theorizing Modernity, (Sage publications ltd, 2001). 
34 Taylor, The Ethics of Authenticity, p. 31. 
35 M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition 

(Oxford: Oxford University Press, 1971), p 65 iz 'elements of the world' en 'elements of 
the mind,' 'subject and object,' 'private experience and the postulated world'; vgl. ook D. 
Manderson in A. Sarat, M. Anderson & C. O. Frank, e.a., Law and the Humanities, an 
Introduction (Cambridge University Press, 2010), p. 510. 

36 Dat geldt zelfs voor de futuristen uit de schilderkunst. Hun esthetiek van snelheid, 
beweging en nieuwe techniek tracht de fascinatie en huiver voor het nieuwe te verbinden. 
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de uit de romantiek daterende authenticiteit. Cocteaus novelle weerspiegelt de 
invloeden van modernistische stromingen uit het entre-deux-guerres en de bloei van 
nieuwe kunstvormen zoals film en muziektheater. Al deze stromingen trachten 
nieuwe vormen en nieuwe woorden te vinden om uitdrukking te geven aan de 
veranderende perceptie van de wereld. Ze stellen de maatstaven in kwestie voor de 
waarheid van percepties, opvattingen, beschrijvingen en handelingsstrategieën.37 

Dat brengt me bij de derde vorm van authenticiteit. Daarbij gaat het om authen-
ticiteit als ‘oprechtheid’, ook een vorm van integriteit. Deze vorm is kritisch en 
reflexief. Bij Cocteau krijgt deze gestalte in het ideaal van het lucide kunstenaarschap. 
Denk aan de functie van Thomas als de onthullende bedrieger. Ook het al eerder 
geciteerde fragment uit Le Menteur illustreert dit. De dichter maakt een verbinding 
met zijn publiek onder de voorwaarde dat beiden voor zichzelf erkennen dat zij 
liegen, zodat onderlinge eerlijkheid ontstaat. Geparafraseerd:  ‘ik weet dat ik lieg, 
maar omdat ik dat zo uitdrukkelijk zeg, ben ik tóch eerlijk en als u, publiek, dit ook 
voor uzelf erkent, kunnen wij met elkaar praten.’ Cocteaus ironische authenticiteit 
demonstreert tevens de rol van erkenning in de hoedanigheid van reflexieve 
onderkenning. De erkenning is gericht tot een ander vanuit een wederzijdse 
reflexieve onderkenning van de eigen positie. Bij deze ‘eerlijkheid’ gaat het niet om 
eenvoudige herkenbaarheid op basis van het identiek zijn van uiterlijk met innerlijk 
of om innerlijke balans, maar om herkenning. Dichter en publiek zijn niet herken-
baar voor elkaar, maar spiegelen zich actief in elkaar. Herkenning is een kwestie van 
handelen vanuit een expliciet erkende, gedeelde kritische positie.38 

De banden met het modernisme brengen naar voren hoezeer de novelle zelf ook een 
brug tracht te slaan tussen de twee vormen van authenticiteit. Enerzijds schuilt in de 
novelle een romantisch verlangen naar een authentieke bron en anderzijds tracht ze 
een nieuwe balans te vinden tussen de vervreemdende werkelijkheid van de moder-
niteit en ervaren uitwassen daarvan in de vorm van WO I. De novelle weerspiegelt de 
grote legitimiteitsvragen die in de na-oorlogse jaren gesteld worden (maar ook al 
vóór WO I). Thomas stelt het gezag van de instituties (kerk, staat, journalistiek, 
professionalisme) ter discussie. Hij gelooft niet per definitie in de betrouwbaarheid 
van orde, rationaliteit, doelmatigheid en legaliteit als grondslag voor legitimiteit. Hij 
gelooft in echtheid, integriteit en oprechtheid, ofwel in het leven, de kunst en de 
liefde. Dit alles gelooft hij met een knipoog. Aan de kwestie van politieke legitimiteit 
komt hij niet toe. Cocteau geeft hier een moderne versie van Hugo’s ideële kijk op 

37 M. Gauthier, ‘Abrégé D’histoire du modernisme’, in Modernités plurielles 1905-1970 
(Paris: Editions du Centre Pompidou, 2013), pp. 32–33. 

38 In de hedendaagse Nederlandse literatuur lijkt een opleving plaats te vinden van een 
streven naar een authentiek zelfbewustzijn van de constructie van het zelf in relatie tot 
anderen, vgl. Yra Van Dijk & Merlijn Olnon, ‘Radicaal relationisme’, De Gids, 25 juni 
2015. 
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geloofwaardigheid in de vorm van een met ironie gevoede individualistische 
authenticiteit.  

7. Authentiek recht
Wat vertelt ons deze novelle in deze tijd? Cocteaus novelle plaatst het verlangen naar 
authenticiteit in een historische context en herinnert eraan dat dit ideaal verder terug 
gaat dan Provo in de jaren ’60, de ‘blote kont der kunst’ van de jaren ’50 en de ‘vent’ 
van Ter Braak en Du Perron.39 Deze protestbewegingen hebben nadrukkelijk 
romantische wortels en ze zijn modern voor zover ze zichzelf relativeren. Daarnaast 
wijst de novelle op het individualistische karakter van dit moderne ideaal van authen-
ticiteit. Cocteaus Thomas is niet de Thomas van Hugo, niet de institutioneel ingeka-
derde stem van citoyen Thomas. En Cocteaus Thomas deelt ook niet het politieke 
engagement dat besloten ligt in het idealisme van Hector in Giraudoux’ tragedie 
Troie. Doubting Thomas is bij Cocteau de individuele persoon die het ‘recht’ van de 
burgermaatschappij niet ‘blieft’. WO I was een belangrijke katalysator voor een al 
voor de Grote Oorlog ontstaan anti-institutionalisme zoals dit onder meer tot uiting 
kwam in de ‘terug naar de natuur-bewegingen.’40 Cocteaus novelle onderstreept het 
belang van ideële geloofwaardigheid, maar vergelijking met Hugo en Giraudoux’ 
Hector met zijn politieke idealen toont ook het individualistische karakter van dit 
verlangen naar idealen en de mogelijkheid dat dit gepaard gaat met institutionele 
onverschilligheid. Cocteau biedt daarnaast een antwoord op dit thans ook aanwezige 
verlangen naar authenticiteit in de vorm van weloverwogen herkenbaarheid. 

In hoeverre komen het recht en juridische instituties en beoefenaren van recht en 
bestuur tegemoet aan de behoefte naar herkenbaarheid en authenticiteit? Kan het 
recht en kunnen instituties ooit herkenbaar zijn in de zin van ‘true to oneself’ in die 
bijna fysieke tastbare betekenis waarin velen uit het publiek authenticiteit opvatten 
(met ook nog privédetails)? De vraag leeft onder juristen, getuige bijvoorbeeld het in 
hoofdstuk 4 aan de orde gekomen rapport Van Rooy over de rechterlijke macht en 
de media. Dat hoofdstuk wees op het belang van onderkenning en oordeelsvermo-
gen voor legitimiteit en in het verlengde daarvan op het belang van het op een 
kwalitatief hoogwaardige manier tonen van de dilemma’s van het rechterlijke 
oordeelsproces.41 Cocteaus tekst voegt daar in ieder geval aan toe dat het bij 
geloofwaardigheid en legitimiteit gaat om herkenbaarheid en echtheid, hetgeen bij 
deze auteur te vertalen valt als erkenning van het leven, de kunst en de liefde.  

Wat betekent dit als we dit plaatsen in de context van de discussie over vertrouwen in 
recht en democratie? In deze tijd kunnen we Cocteaus idealistische anti-institutio-

39 Vgl. T. Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (Amsterdam/ 
Antwerpen: De Arbeiderspers, 1999), o. 197 e.v. en p. 149.  

40 Vgl. Ewoud Kieft, Oorlogsenthousiasme, (Amsterdam: De Bezige Bij, 2015). 
41 Hoofdstuk 4, par. 10. 
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nalisme onder meer terugvinden in ideeën over actief burgerschap (burgerpartici-
patie) en contra-democratische vormen van verantwoording, maar ook in burgers 
onverschillig staan tegenover politieke instituties, maar sociaal wel betrokken zijn.42 
Het discours van juridische instituties voldoet vaak niet aan het verlangen naar 
authenticiteit en herkenbaarheid. Juridische instituties hanteren authenticiteit 
veeleer in de zin van legaliteit, dat wil zeggen als correspondentie met een bron.43 
Het gaat dan om authenticiteit in de zin van een (navolgbare, i.e. transparante) 
conformiteit met een autoriteit.44 Het juridische denken omvat echter ook een vorm 
van authenticiteit die valt onder de tweede en de derde vorm, die van innerlijke 
balans, integriteit heelheid en als oprechtheid. Beslissingen van instituties zijn 
acceptabel als ze beantwoorden aan een gevoel van evenwicht en heelheid en als ze 
rechtdoen aan basale rechtsbeginselen,45 een vorm van ‘wederkerige redelijkheid’.46 
Het juridische redeneren zoekt vaak een optimum tussen verschillende belangen, 
waaronder ook strategische.47 Tot slot is ook de derde vorm van authenticiteit, het 
welbewust kritische of het ironische, aanwezig in het juridische denken. Daarvoor 

                                                             
42 Vgl. de betrokken, idealistische, maar in de overheid teleurgestelde burgers in Brink, G. 

van den, (red.), De Lage Landen en het hogere, de betekenis van geestelijke beginselen in het 
moderne bestaan (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).  

43 De correspondentie bestaat dan vooral uit de navolging van de voorschriften van een 
rechtsbron. Vgl. de notariële akte. Authenticiteit wordt hier beoordeeld aan de hand van 
de navolging van de procedureregels. 

44 E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Transparantie als constitutioneel beginsel. Over de rol van de 
rechter in de kenbaarheid van het recht,’ in: Broeders, D., Prins, J.E.J., Griffioen, H., 
Jonkers, P., Bokhorst, M.& Sax, M. (red.), ‘Speelruimte voor transparantere rechtspraak 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), p. 115-223, p. 117: Rechtspraak 
[behoeft] een legitimatie (…) die zij zichzelf niet kan geven: om in een conflict tussen 
twee partijen met gezag te kunnen rechtspreken, moeten rechters zich kunnen beroepen 
op een autoriteit die niet alleen hun ambt betreft (‘Recht doende in naam der koningin” 
(…),. 

45 Vgl. m.n. Dworkin, R., Law’s Empire, Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1986), p. 176: ‘We have two principles of political integrity: a legislative 
principle, which asks lawmakers to try to make the total set of laws morally coherent, and 
an adjudicative principle, which instructs that the law be seen as coherent in that way, so 
far as possible.’.Vgl. de notie van reflexive equilibrium van Rawls (zie J. Rawls, , 
(Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), p. 18 (met 
verwijzing naar Nelson Goodman, Fact, Fiction and Forecast (1955)  

46 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w., p. 120, wederkerige redelijkheid houdt in dat de meerderheid 
niet het recht heeft om rechten van minderheden af te schaffen. 

47 Uiteindelijk werkt ook de individuele rechter mee aan de strategische opgave van behoud 
van gezag van de rechtspraak als institutioneel systeem, zie A.M. Bokhorst & W.J. 
Witteveen, ‘Als gezag verdiend moet worden …’ in: Broeders, D., Prins, J.E.J., Griffioen, 
H., Jonkers, P., Bokhorst, M.& Sax, M. (red.), ‘Speelruimte voor transparantere rechtspraak 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), p. 128, bijv. bij het bepalen van het 
openbaarheidsrégieme, p. 156 ev 
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kunnen we als denkvoorbeeld terecht bij de geest van betwisting, de ironie, die eigen 
is aan het denken van de juridische professional op zoek naar oprechtheid. Ik haak 
aan bij het denkvoorbeeld van de rechter, maar de constatering lijkt mij ook van 
toepassing op andere professies die zich inspireren op dat rolmodel, zoals de 
advocatuur. 

Esprit de contradiction 
Cocteaus voorkeur voor het theater en zijn blik van ironische en kritische distantie 
maakt attent op het institutionele theater van het recht als culturele constructie, de 
normatieve traditie waarmee een samenleving zichzelf vormgeeft. De institutionele 
praktijken van wetgeving, bestuur en rechtspraak, vormen een theater.48 Dat is 
onder meer zichtbaar bij de rechtspraak. De rechtspraak is mede te beschouwen als 
een ritueel waarin het recht gestalte krijgt en bewaarheid wordt. De rechter maakt 
het recht waar, maar heeft, zo kan men zeggen, misschien nog meer dan wetgever en 
bestuur, de functie van kritisch onderzoeker. Dat kritisch onderzoek is vergelijkbaar 
met hetgeen gebeurt in Cocteaus novelle. Een belangrijk deel van het werk van de 
rechter bestaat uit het voor het voetlicht halen (‘en abîme’ stellen) van de manco’s in 
de pleidooien van partijen. ‘Ik begrijp uw belangen, maar waar is het recht?’ vraagt de 
rechter telkens weer. Hij zoekt naar het ontbrekende recht in het vurig juridisch 
pleidooi. De vraag geschiedt voorts vanuit een houding ergens tussen geloof en 
ongeloof. Zoals Thomas, heeft de rechter bij wijze van spreken moeite om het 
vertoog van de ‘grote wereld’ te volgen of zal dit op zijn minst voorwenden: ‘leg mij 
eens uit, wat u bedoelt met macht, geld, belangen, cijfers en procedures.’ Het 
juridisch denken kent een bepaalde vorm van ironisch scepticisme: ’U kent uw recht? 
Ik ken dat niet.’ Op zoek naar de grondslagen voor het oordeel (voor het onder-
kennen), brengt het juridische denken een vertraging aan. Onder betwijfeling van 
alles, behalve van het belang van de zoektocht naar het ontbrekende recht, laveert het 
juridische denken tussen al die visies en belangen. De rechter, eigenlijk de jurist in 
zijn algemeenheid, is een gelovige-ongelovige Thomas, voorzien van een ‘esprit de 
contradiction’, want zich maar al te zeer bewust van de kloof tussen voorgeschreven 
‘ordre massif’ en de ‘désordre vivace’ met zijn roep om rechtvaardigheid en 
erkenning.  

Met deze erkenning en reflexiviteit formuleert de novelle van Cocteau een moderne 
vertaling van de religieus geïnspireerde connotaties van erkenning en onderkenning als bron 
van geloofwaardigheid en legitimiteit. De volgende tekst brengt de gedachte naar voren dat 
deze erkenning niet zozeer een zaak is van expliciete rationaliteit, maar van een woordeloze 
acceptatie, een zich bekennen tot de ander. Het is een gedachte die door de daaropvolgende 
tekst, besproken in Hoofdstuk 8 juist weer van vraagtekens wordt voorzien.

48 Pierre Legendre, La société comme texte, linéaments d’une anthropologie dogmatique, (Paris: 
Fayard, 2001)p.15 ev. 
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Hoofdstuk 7 De ‘bekenning’ van Thomas 
Over Aminadab van Maurice Blanchot 
 
 
Als tweede 20e-eeuwse tekst over Thomas bespreek ik de roman Aminadab van Maurice 
Blanchot  (1907-2003).1 Anders dan bij Cocteau staat bij deze tekst niet de vraag naar 
echtheid en authenticiteit centraal. De roman roert vooral de kwestie van werkelijkheid en 
waarheid aan. In hoeverre kunnen we ons de werkelijkheid voorstellen? In hoeverre kunnen 
we nog ideeën hebben over een ware maatschappelijke orde?  

1. Maurice Blanchot, de onzichtbare auteur  
Blanchot was een tamelijk onzichtbaar auteur. De biografische notitie in de Folio-
uitgave van de roman beslaat twee zinnen, waarvan de tweede luidt: ‘Sa vie fut 
entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre.’2 Hij publiceert 
romans en verhalen en schrijft vele kritieken. Hij wil tonen dat literatuur een eigen 
vorm van filosofie is.3 In zijn romans en journalistieke en essayistische werk zoekt hij 
de randen op van het denken. Hij laat zich daarbij inspireren door onder meer 
Mallarmé, Bataille en het surrealisme. Net als Mallarmé ziet hij taal als een 
transformerende kracht die een eigen werkelijkheid creëert.4 De literaire is een 
autonome wereld. Een auteur is na publicatie al geen meester meer over de tekst. De 
handeling van het schrijven opent een creatieve ruimte, ‘l’espace littéraire’.5 In die 
ruimte gelden de normale wetten van de tijd niet. Er zijn geen afgebakend heden, 
verleden en toekomst. In de literaire ruimte is tijd afwezig èn vloeit zij samen.  

Voor 1937 is Blanchot een actief journalist. In zijn tijdschrift L’insurgé pleit hij voor 
een rechtse revolutie tegen het bestaande republikeinse régime van onder meer Léon 
Blum. Hij wordt daarbij beïnvloed door het nationalisme van Maurras. Na 1937 
neemt hij daarvan afstand en veroordeelt het fascisme.6 Hij richt zich vervolgens op 
het onderzoeken van de filosofische vraag in hoeverre de mens in vrijheid kan 
bestaan en kan denken. Daarbij betrekt hij de rol van taal en verbeelding. Literatuur 
geeft hem de mogelijkheid om dit onderzoek te doen op afstand van bestaande 

                                                             
1 Maurice Blanchot, Aminadab, NRF (Paris: Gallimard, 1942). 
2 Maurice Blanchot, L’espace Littéraire, (Paris: Gallimard, 1955) p. 0. 
3 W.S. Allen, The image of the absolute novel: Blanchot, Mallarmé, and Aminadab, MLN, 

Johns Hopkins University Press, 125 (2010), 1098-1125, p. 1104. 
4 Allen, t.a.p. 
5 De verhouding van de auteur met zijn werk duidde hij aan met een ‘noli me legere’ een 

verwijzing naar het ‘noli me tangere’ uit het Johannes-evangelie, zie Blanchot, L’espace 
Littéraire, t.a.p..  

6 Over de kritische receptie van Blanchot, bijv. M. Holland, ‘État présent, Maurice 
Blanchot’, French Studies, LVIII, (2004) 533–38. 
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opvattingen en om de grens van het voorstelbare tot het uiterste op te rekken.7 
Foucault betitelt Blanchots denken als een ‘pensée du dehors’.8 Dit ‘dehors’ is 
gelegen in Blanchots oriëntatie op het onuitspreekbare, het terrein buiten de limiet 
van het denkbare. 

Blanchot publiceert meerdere werken waar een Thomas in voorkomt. De novelle 
Thomas l’obscur gaat, oppervlakkig gezegd, over een verloren liefde. Het verhaal doet 
denken aan Orpheus en Eurydice. De novelle geeft een indringende ervaring van de 
stadia van liefde en angst voor verlies. Vanuit de maatschappelijke thematiek van dit 
proefschrift is de roman Aminadab echter interessanter.  

Aminadab is een tamelijk vroeg werk van Blanchot – de roman stamt uit 1942. Het 
verhaal verwoordt echter belangrijke thema’s die in Blanchots latere werk 
terugkeren. Daartoe behoren vervreemding en het niet te benoemen karakter van de 
werkelijkheid. Deze vervreemding is ook interessant vanuit juridisch oogpunt. In 
hoeverre kan het juridische denken zich een voorstelling van de wereld maken? In 
hoeverre kan het de wereld kennen? In het verlengde daarvan ligt de vraag in 
hoeverre er een basis is voor legitimiteit. Hoe stevig is het fundament van het huis 
van de rechtsstaat, hoe waar en kenbaar de inhoud ervan?  

2. Een vervreemdende tocht 
De roman verhaalt over de tocht die hoofdpersoon Thomas maakt door een vreemd 
huis. Om onduidelijke redenen is hij in een dorpje verzeild geraakt. Hij wordt 
aangetrokken door het wenkende gebaar van een vrouw achter het zolderraam van 
het huis. Het huis is geen 'normaal' huis; het wisselt van dimensies; kamers staan vol 
met symbolisch geladen voorwerpen; bewoners wisselen van rol. Het huis blijkt 
onpeilbaar. Tijdens zijn tocht door het huis ontmoet Thomas diverse bewoners. 
Deze laten zich niet eenvoudig typeren. Gedurende een deel van zijn tocht, is 
Thomas vastgekluisterd aan een bewoner, genaamd ‘Dom.’ Het gedrag van de 
bewoners is raadselachtig, hun uitspraken zijn tegenstrijdig, hun positie binnen de 
orde van het huis wisselt. Behoren zij tot de bewoners (‘locataire’) of zijn zij 
personeel? Ook over Thomas krijgt de lezer weinig informatie. Hij is jong genoeg 
nog om van een vrouw te dromen, dingen te leren en om op afstand te staan van de 
dood. Aan het slot van de roman belandt Thomas op de bovenste verdieping; het lijkt 
erop dat hij daar de jonge vrouw die hem wenkte eindelijk ontmoet. Of is ook dat 
verbeelding? Na deze ontmoeting wordt hij steeds zwakker. Hij ondertekent een 
contract waarin hij verklaart dat alle zaken in het huis naar behoren en tevredenheid 
geregeld zijn en belandt tenslotte half verlamd in een bed in de duisterste hoek van 
het vertrek. Dom verschijnt, presenteert zich als alter ego van Thomas en schildert 

                                                             
7 L. Jenny, ‘La Révolution selon Blanchot’, Furor, 29 (1999), 115–30. 
8 M. Foucault, Maurice Blanchot: The Thought from the Outside (Cambridge MA: Zone 

Books/MIT Press, 1987). 
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Thomas een aanlokkelijk visioen van een verblijf in de aarde. Men wordt één met de 
aarde en vrij. Het lichaam verandert in een voedende plant en wordt daarna 
herboren. De toegang tot dit domein wordt bewaakt door Aminadab. Thomas’ 
laatste woorden zijn: Wie bent u? De slotzin van de roman is: het is ‘alsof deze vraag 
hem in staat zou stellen om alles helder te krijgen.’ 

3. De wet van het huis 
De tocht van Thomas door het huis is op verschillende niveaus te lezen. Een eerste 
kennismaking levert vooral zicht op een bovenste laag vol juridische en 
administratieve verwijzingen. Er gaat van alles fout. Op het tweede niveau blijken er 
problemen op het punt van representatie. De derde laag raakt een filosofisch en 
existentieel probleem. Thomas’ tocht kan met dit alles gelezen worden als een trip 
door een labyrintisch  ‘huis van de rechtsstaat’.9 

Belangrijk motief in de roman vormt de Wet. Allereerst is er de wet in de vorm van 
diverse reguleringen, waaronder met name het huurcontract. Het is een schimmig 
papier waarop de vermelding staat dat bezoekers verzocht worden om, volgens de 
voorwaarden van het reglement, het personeel niet te vergeten. De betekenis ervan 
wisselt. Nieuwe bewoners van het huis worden geacht dit te tekenen. Het contract 
bevat bepalingen over het gebruik van ruimtes. Ook aan het einde van Thomas’ tocht 
door het huis speelt een contract een rol. Thomas wordt geacht een contract te 
tekenen waarin hij verklaart dat alles naar wens was.  

De ‘wet’ komt nog in een andere gedaante voor dan in die van juridisch reglement. 
Het woord duidt ook op de wet van de bureaucratische orde. Illustratief is de passage 
waarin Thomas arriveert in de Salle de Jeu, een naar het schijnt centrale ruimte alwaar 
de administratie van het huis zou zetelen. Er bevinden zich een bureau, een 
ambtenaar en een lange rij eender geklede wachtenden. Het bureau is een grote 
lessenaar waarop het bordje ‘Je suis juste’ prijkt. De ambtenaar is een nogal bars type. 
10 Hij vertelt Thomas dat de situatie vroeger anders was. Op een dag echter, kregen 
hij en zijn collega’s de opdracht om un appareil de hazard te installeren en hun 
bureaus in speeltafels te veranderen. De machine neemt nu de beslissingen en de 
ambtenaar kan niet anders dan deze domweg toepassen.  

De wet van de bureaucratische orde is onbevattelijk, onkenbaar en onrechtvaardig, 
maar niet eenvoudig te veranderen. Men moet deze volgen. Tijdens zijn dwaaltocht 
door het huis arriveert Thomas in een café alwaar een Jérôme hem verslag doet van 
de verhoudingen tussen personeel en bewoners. Het verslag is een geschiedenis van 
de pogingen door de bewoners tot revolutie. Deze revolutie ontstaat, doordat de 
bewoners zich bewust zijn geworden van hun dolend bestaan (’s ochtends weten zij 

                                                             
9 Vgl. eens film Maze Runner waarvan de hoofdpersoon ook Thomas heet. 
10 Blanchot, Aminadab, p. 73 
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niet waar zij ’s avonds zullen verblijven). Zij hebben ontdekt dat klagen tot niets 
anders leidt dan eindeloos wachten op een inspecteur. En wie zich wel goedwillend 
en coöperatief betoont, stuit op een muur van laksheid en weerstand van de 
medebewoners. De opstand loopt echter uit op een ongecoördineerde destructie van 
het bestaande bouwsel, vooral doordat de opstandelingen het huis niet kennen. Ze 
kwamen nimmer verder dan de begane grond. De daarop volgende poging van een 
andere groep bewoners tot het ontwerpen van een gedegen verbouwingsplan leidt 
tot ongeduld en een nieuwe opstand. Dit keer dringen de opstandelingen door tot de 
bovenste etage. De verwoesting leidt tot een dreigende ineenstorting en maakt vele 
slachtoffers. De rebellen druipen vervolgens af naar de kelder en niemand weet waar 
ze zich exact bevinden. Uiteindelijk is er in het huis niets veranderd, legt Jérôme uit.  

De passage laat zich lezen als een illustratie van de politieke geschiedenis. Het 
fantastische karakter van de beschrijvingen leidt ertoe dat de passage veeleer 
filosofisch gelezen moet worden. De maatschappelijke orde is principieel een 
wanorde. Bewoners wisselen van positie: de huurders/opdrachtgevers worden 
personeel, het personeel wordt opdrachtgever. Deze orde laat zich verder niet 
ontwerpen, omdat iedere actie een tegenreactie uitlokt. Daarbij spelen 
misinterpretaties een grote rol. Zo wordt het personeel beoordeeld als lui, maar deze 
luiheid blijkt te worden veroorzaakt door vermoeidheid door gebrek aan rust.  

De maatschappelijke wet steunt met dit alles op een wankele basis. De orde, althans 
wat daarvoor doorgaat, is vooral een schijnorde. En zo ligt onder ‘de wet van de orde’ 
de ‘wet van de werkelijkheid’. Deze wet is niet kenbaar als gevolg van de beperktheid 
van de menselijke waarneming en de onbetrouwbaarheid van taal en representatie. 
Zo stuit Thomas tijdens zijn tocht door het huis regelmatig op vreemdsoortige 
portretten. Vaak gelijken ze aardig of zijn ze eigenlijk wel heel treffend. Bij nader 
inzien klopt er iets niet. Derde waarneming levert zicht op een desastreus werk. Ook 
van Thomas wordt een portret gemaakt en ook daar is wat mee aan de hand. Van 
verre vertoont de afbeelding gelijkenis, maar van dichtbij bekeken zijn Thomas’ 
gelaatstrekken oud, flets en betekenisloos. Niet iedereen ziet dat echter.11 Zo vertelt 
een employé van de Salle de Jeu aan Thomas dat de zaal volkomen van aanblik en 
werking is veranderd, toen een machine het werk van de ambtenaren overnam. 
Degenen die nimmer de ware aard van de procedure zagen, merken de 
veranderingen niet op. Wie de ware aard wel zag, ziet nu dat er, ondanks verandering 
van aanblik, niets veranderd is. De machine lijkt nu de beslissingen te nemen, maar in 
wezen neemt een onbekende bron deze.  

De laatste wet waarvan in Aminadab sprake is, is een soort antropologische wet, een 
wet waarin natuur en cultuur onafscheidelijk verbonden zijn. Deze wet wordt 
bewaakt door Aminadab. Thomas verneemt over deze figuur aan het einde van zijn 

                                                             
11 Blanchot, Aminadab, p. 96. 

166



DE ‘BEKENNING’ VAN THOMAS 
 
tocht, als hij zich in een fysiek zwakke toestand bevindt in een kapelachtige ruimte. 
Hij wordt toegesproken door Dom. Deze meldt Thomas dat de vrijheid zich bevindt 
achter een poort waartegen de ‘kracht van de gewoonte stukslaat’, ‘une immense 
porte cochère, flanquée de part et d’autre de tours et de pont-levis et gardée par un 
homme qu’ils appellent Aminadab.’12  

Nader inzicht in de betekenis van deze passage krijgen we als deze vergelijken met de 
parabel Voor de Wet van Kafka. Daarin wacht een landman voor de poort van de wet. 
Ook deze poort wordt bewaakt door een poortwachter die de landman aan het slot 
van het verhaal meldt dat deze wet uitsluitend voor hem bedoeld was, maar dat de 
wachttijd voorbij is. De sociale of morele wet is voor het individu niet kenbaar, maar 
wel onontkoombaar. In de roman van Blanchot blijkt de poort, volgens zeggen van 
de geheimzinnige Dom, slechts een afstapje, een geleidelijke overgang, waaraan de 
passant kan herkennen dat hij onder de aarde is.13 De naam van deze Aminadab 
verwijst verder naar een priester uit de bijbel, een voorvader van Jezus uit het 
geslacht van David. Daarnaast komt deze Aminadab voor in een verhaal van 
Nathaniel Hawthorne.14 In dat verhaal staat hij voor een religieus geïnspireerd 
mededogen dat de strijd aangaat met de meedogenloze wetenschappelijke blik. Met 
dit in gedachten lijkt het door Aminadab bewaakte land achter de poort niet, zoals bij 
Kafka, het domein van de onkenbare sociale of morele wet te zijn. Veeleer is dit het 
land waar de mens één is met zichzelf en zijn aardse hoedanigheid en vrij is. In dit 
land heerst een protohistorische wet met een onuitspreekbare naam (zoals ook de 
naam van Yahweh onuitspreekbaar is), een ‘mythisch substraat.15  Deze wet van de 
vrijheid staat tegenover de wereldlijke wet, waar norm en feit in een ongemakkelijke 
verhouding tot elkaar staan, een ongemak dat overigens niet benoemd mag worden, 
want voorwerp is van een taboe.  

Samenvattend heeft het woord ‘wet’ in deze roman uiteenlopende betekenissen: 
soms is hij de wet van de sociale verhoudingen, de status quo, dan weer die van de 
bureaucratische orde. Hij is zowel mensenwerk als een soort natuurwet, zowel 
sociaal mechanisme als een fundamentele wet van het menselijke bestaan. Hij is 
kortom juridische wet, maatschappelijke orde en natuurwet. Deze wet beheerst het 
huis, maar is absurd, onbegrijpelijk, niet representeerbaar en niet controleerbaar. 

                                                             
12 Blanchot, Aminadab, p. 271 
13 Na de verschijning van de roman in 1942 uitte Sartre die de roman besprak dan ook de 

kritiek dat de roman wel heel erg schatplichtig was aan Das Schloss. J. -P. Sartre, Situations 
I (Paris: Gallimard, 1947), p. 113 ev..Vgl. Y. Hamel, ‘Pour un roman français à 
l’américaine: Jean-Paul Sartre critique littéraire’, Études françaises, 43 (2007), 41–54. 

14 N. Hawthorne, The Birth-Mark, (1843), hierover: W.R. Thompson, ‘Aminadab in 
Hawthorne’s “The Birthmark”’, Modern Language Notes, 70 (1955), 413–15. 

15 Vgl. J.L. Goedegebuure, ‘Het mythische substraat, verhaalpatronen in de Nederlandse 
literatuur van de twintigste Eeuw’ (Universiteit Leiden, 2006). 
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Blanchots meervoudige en veranderlijke wet toont de antropologische en contin-
gente structuur van een huis van de (rechts-)staat. De tekst geeft de lezer eenzelfde 
ervaring als die van Thomas. De lezer tast naar inzicht in de gebeurtenissen, naar 
betekenis en twijfelt op een gegeven moment aan de eigen vooronderstellingen. Wat 
voor huis schildert deze roman, dat van de staat, het recht of de verbeelding? 

4. Verloren Thomas 
Al met al lijkt de roman van Blanchot te verwijzen naar de beperktheid van het 
menselijke denken en doen. Thomas is verloren voor zichzelf. Die beperktheid lijkt 
het gevolg van gebrekkig inzicht in de herkomst, de werking en het doel van de 
samenleving en in de condities van het menselijke handelen. Dit komt nog 
duidelijker tot uiting als we de Thomas van Blanchot vergelijken met zijn Bijbelse 
voorganger. De apostel immers vroeg om te zien, dan zou hij geloven. Ook de 
Thomas in Blanchots roman wil zien. Het resultaat is echter even belabberd als de 
vele portretten in het huis. De realiteit is telkens maar niet wat hij lijkt. Hier blijkt een 
overeenkomst tussen Blanchot, Johannes en trouwens ook Arnauld. Voor Blanchot 
zijn, net als voor de evangelist en de jansenistische auteur, het menselijke zicht en de 
rede feilbaar en bedrieglijk. De waarheid is niet van deze aarde en is net zo onuit-
spreekbaar als de naam van God. Blanchot herformuleert het religieuze inzicht in 
seculiere, althans mythische termen. Als we vervolgens Blanchots Thomas naast de 
Thomas van Hugo leggen, zien we dat bij Blanchot, anders dan bij Hugo, de hoop op 
gerechtigheid en vrijheid ver voorbij de horizon van het aardse gebeuren liggen. 
Kortom, de strekking van Blanchots wet is een permanente confrontatie met de 
onbekendheid van die wet. De wet is onbevattelijk. Van de vraag naar geloofwaardig-
heid van die onbekende wet komt het al helemaal niet. Aminadab constateert een 
epistemologisch nulpunt.  

Als we de roman vervolgens in verband brengen met de notie van erkenning (en 
onderkenning en wederkerigheid) komt dit epistemologisch nulpunt nog beter naar 
voren. Immers, waar het evangelie het verlangen naar zicht en kennis tegemoet 
treedt met een liefdevol gebaar van erkenning spreekt deze roman de hoop daarop 
tegen. Van het leren kennen en het erkennen van medebewoners komt het in deze 
roman niet (het personeel krijgt nimmer een gezicht). Van wederkerigheid tussen 
Thomas en de anderen komt het evenmin. Daarnaast duidt de kluistering van 
Thomas aan zijn alter ego Dom en de ongrijpbaarheid van deze figuur op problemen 
van relationele en reflexieve aard. Het gesprek tussen de een en de ander of tussen de 
ik en zichzelf komt niet tot stand. Thomas kan niet ‘bij zijn bewustzijn’ en hij kan niet 
‘bij zijn geweten’. Op het moment dat Thomas aan het einde van het verhaal de 
drempel overgaat of de poort passeert, spreekt hij ook geen verklaring uit, zoals zijn 
Bijbelse voorganger deed met ‘Mijn God, Mijn heer!’ Hij is niet in staat zich te 
bekennen tot iets of iemand, omdat het bestaan daarvan ongewis is, ondenkbaar is. 
Integendeel: Thomas stelt een vraag: ‘Qui êtes-vous? dit-il [Thomas, CEV] de sa voix 
tranquille et convaincue, et c’était comme si cette question allait lui permettre de tout 
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tirer au clair.’16 Wat resteert is enkel de wet van onkenbaarheid, de ‘bekenning’, 
bekentenis van, de bekering tot een vraag.  

5. Een fundamentele sprakeloosheid 
Wat vertelt Blanchots Aminadab met deze wetten, met die onkenbare werkelijkheid 
en waarheid en met deze bekenning tot de vraag aan juristen? Laten we beginnen 
met de meest aansprekende symboliek. Wat blijft er over van het huis van de (rechts-
)staat? Tamelijk letterlijk genomen verschaft de roman een beeld van bureaucratie 
met onnavolgbare processen.17 Op een structureler niveau verbeeldt deze roman de 
reflexiviteit van systemen en ordes. De pogingen van de bewoners tot verandering 
van de orde en de onverwachte en onbeheersbare reacties daarop illustreren de 
vicieuze cirkel waarin sociale systemen terecht kunnen komen. Systemen kunnen 
met zichzelf op de loop gaan.18 Dat impliceert ook dat er een grens is aan dromen 
van maakbaarheid (en revolutie). Als we rekenen met de literatuuropvatting van 
Blanchot krijgen we zicht op een derde betekenis van die onkenbare wet. Literatuur 
was voor Blanchot een middel om een extreem extern standpunt in te nemen. Vanuit 
dat standpunt stelt deze roman de kritische vraag of het verantwoord is om in 
termen van een systeem over de maatschappelijke werkelijkheid te spreken. In het 
verlengde daarvan stelt de roman de vraag of het wel mogelijk is om te spreken over 
een systeem van wet- en regelgeving. De wet ontbeert fundament. Om bij de portret 
metafoor te blijven: Aminadab maakt bewust van het feit dat wetten en regels 
gebouwd kunnen zijn op een bleek en verouderd portret van de werkelijkheid. 
Tussen juridische teksten en de werkelijkheid, hoe deze ook is, ligt een semantische 
kloof. De wet heeft iets irreëels,19 en bovendien weet niemand waarin dat ireële nu 
precies schuilt en of deze indruk correct is. 

Blanchots roman gaat echter verder dan de constatering van een mismatch tussen 
wet en referentie, recht en betekenis. Het verhaal kan gelezen worden als een 
allegorie van het ontbreken van ieder denkbaar fundament aan wet en recht. 
Onkenbaar recht dus. Van de in hoofdstuk 2 genoemde waarborgen voor legitimiteit 
van de macht (een institutionele orde, bestuurlijke rationaliteit, legaliteit en 
rechtmatige democratie) kan geen sprake zijn. Ook andere bronnen van legitimiteit 

                                                             
16 Blanchot, Aminadab, p. 290 
17 Blanchot, Aminadab, p. 96. 
18 Er is dan sprake van van wat men noemt ‘negatieve reflexiviteit’. ‘Systemen en mensen 

binnen die systemen reageren voortdurend op elkaar, waardoor het systeem op een 
gegeven moment met zichzelf op de loop gaat en iedereen zich binnen het systeem gaat 
voegen naar één overheersend dominant belang.’ RMO: Tegenkracht Organiseren, lessen 
uit de kredietcrisis, 2011., p. 11 

19 N. della Faille, ‘Le spectacle littéraire d’un droit aliéné et ses possibles lignes de fuite à 
travers deux textes de Kafka’, in Lettres et lois, le droit au miroir de la littérature, F. Ost e.a. 
(Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001).  
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zijn illusoir geworden, zoals nut, de markt, informele samenwerking, techniek, een 
ideologie, een elite enzovoort.20  Als gevolg van het falen van de wet van de waarne-
ming en representatie dreigen juridische wet en natuurwet met elkaar samen te 
vloeien. De bewoners zoeken naar een verband van wet en recht, een basis voor een 
gemeenschap, maar dat verband is onvindbaar. Het huis van het recht dobbert 
ankerloos rond op een zee van tijd. Het kent geen geschiedenis, want er is geen 
verhaal. 

Daarmee verwoordt de roman (uit 1942) een culturele sprakeloosheid of 
verlegenheid die herkenbaar is in de 20e eeuw en het heden. De roman stelt niet 
alleen dat werkelijkheid en waarheid onkenbaar zijn, maar dat het ook problematisch 
is om met die onkenbaarheid om te gaan. Die sprakeloosheid betreft de duiding van 
verschijnselen als ook morele en ethische kaders voor het handelen. De roman maakt 
de lezer daarvan bewust langs de weg van een extreem gedachtenexperiment met 
Thomas in de hoofdrol. De roman constateert dat er dan achter de horizon, voorbij 
de poort van Aminadab een land ligt waar naam en ding wel met elkaar samenvallen, 
een onbenoembare eenheid. Dat is echter wel een domein waar de (moderne) mens 
niet bij kan; er valt niet over te spreken. Het land van Aminadab valt buiten de 
menselijke geschiedenis. Ook die constatering verwoordt dus een sprakeloosheid. 
Juridisch vertaald: wet en recht hebben geen grondslag, een gesprek erover is ook 
niet werkelijk mogelijk en de democratie biedt weinig hoop om het huis te 
legitimeren. 

Is met deze constatering van bureaucratie, perverse werking van systemen, en de 
ondenkbaarheid en onuitspreekbaarheid van rechtsstaat en democratie alles gezegd? 
Is er werkelijk geen gesprek mogelijk over het recht, over legitimiteit? Het slot van de 
roman suggereert toch nog een mogelijkheid. Thomas is stervende of verkeert op 
zijn minst in een staat van zinsbegoocheling. In die situatie heeft hij zicht op het land 
van Aminadab. Hij krijgt uitzicht op de onbenoembare eenheid die daar heerst. 
Vanuit dat perspectief van eenheid wordt Thomas zich bewust van het feit dat de 
identificatie van de ‘gewone werkelijkheid aan deze zijde’, waaronder hijzelf (nog 
niet) één grote vraag is. Hij wordt zich bewust van het probleem van representati-
viteit van werkelijkheid en waarheid, van het verschil tussen ‘ding’ en ‘naam’. Hij 
wordt zich bewust van het vraagstuk van identificatie en identiteit, van de vraag naar 
betekenis.21  

                                                             
20 Vgl. het schema van Bokhorst met de bronnen van legitimiteit, op p. 84 van A.M. 

Bokhorst, Bronnen van legitimiteit, over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap en 
gezag, (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014).  

21 Als we dit vertalen in fenomenologische termen, brengt de situatie op de grens van de 
dood Thomas in een staat van hoog fenomenologisch bewustzijn doordat alle wereldlijke 
kaders zijn weggevallen en er nog slechts de confrontatie is met zijn eigen bewustzijn. Hij 
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Maar wat moeten we als juristen daar nu weer mee? Moeten we concluderen dat het 
huis van de rechtsstaat gebaseerd is op een vraag? Zo ja, hoe ziet die vraag er dan uit? 
In een andere tekst geeft Blanchot er een ‘antwoord’ op. 

6. De niet te definiëren gemeenschap 
In 1983 voerde Blanchot een debat met de filosoof Jean-Luc Nancy over de vraag 
wat een gemeenschap tot gemeenschap maakt. In het licht van de roman Aminadab 
is die vraag te vertalen naar wat de politieke basis is voor legitimiteit (wat de funda-
menten zijn van het huis van de rechtsstaat). Blanchot reageerde met La communauté 
inavouable,22 de gemeenschap waartoe je je niet kunt bekeren, op een essay van 
Nancy, La communauté désavouée (de ontkende, afgezworen, gemeenschap die zijn 
overtuigingskracht is verloren.) Nancy deed zijn constatering na de teloorgang van 
het communisme. In dat essay constateerde Nancy dat er een nostalgie is naar een 
verloren gemeenschap. Er bestaat een immanent verlangen naar een gemeenschap 
die geen last heeft van politiek, van misverstanden, geen last van de verstoring van 
het schrift en de slijtage van de tijd. Eigenlijk een gemeenschap zoals de kring van 
apostelen rondom Jezus, of de eerste groepen van Christenen. Het verlangen naar 
gemeenschap is met het mens-zijn verweven. Nancy constateert dat deze 
gemeenschap in zijn gedroomde versie nimmer heeft bestaan. We zien dat verlangen 
ook aanwezig in het huis van Thomas uit Aminadab, waar de bewoners zelf trachten 
een gemeenschap te creëren en inzicht te krijgen in het geheim ervan (de toegang tot 
de zolder).  

Blanchot stelt in zijn essay dat de gemeenschap, de basis voor legitimiteit, niet uit te 
spreken is. De gemeenschap is geen grijpbaar en te definiëren fenomeen. Een 
gemeenschap die zichzelf kenmerkt als gemeenschap is zelfs een onmogelijkheid, 
want loopt uit op een resultaat dat haaks staat op de universele strekking van de idee. 
Men kan niet zeggen, vul ik aan, ‘wij zijn een club’, want daarmee sluit men altijd uit.23 
Blanchot concludeert uiteindelijk dat gemeenschap een kwestie is van een gedeeld 
besef van deze niet uit te spreken hoedanigheid, een besef van een gedeelde 
kwetsbaarheid. Men bekent zich tot de gemeenschap door de erkenning van de vraag 
                                                                                                                                               

ziet eindelijk het verschijnsel van intentionaliteit (de gerichtheid van het bewustzijn op 
iets uit de werkelijkheid), iets wat eigenlijk niet benoembaar is. 

22 M. Blanchot, La Communauté inavouable (Paris: Les éditions de minuit, 1983), J. -L. 
Nancy, La Communauté Désavouée (Paris: Galilée, 2014). 

23 Ter illustratie verwijs ik naar de korte parabel van Kafka getiteld Gemeinschaft waarin hij 
precies dat signaleert. In die parabel zijn er vijf vrienden. Ze constateren dat ze een groep 
vormen, ze weten eigenlijk niet meer hoe het gekomen is. Het is gewoon zo. Er is echter 
een persoon die ook lid van de club wil worden, maar dat kan niet. ‘We zijn een 
gemeenschap,’ stellen de vijf. En zo moeten ze telkens maar de zesde persoon verjagen 
tot geweld aan toe. Franz Kafka, ‘Gemeinschaft’ (Sämtliche Erzählungen, Hamburg: S. 
Fischer, p. 354-55), waarover B. Schotel  in F. Jongen & K. Lemmens, eds., Recht & 
literatuur/Droit & Littérature (Brugge: Die Keure/La Charte, 2007), p. 107. 
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die de ander is, diens onuitspreekbare, niet te definiëren hoedanigheid. Vertaald naar 
de problematiek van legitimiteit: het huis van de rechtsstaat berust op een weder-
kerige ‘bekenning’ tot elkaar. De rechtsstaat is geen keuze, maar een niet uit te 
spreken moreel gebod op grond van de erkenning van burgers van elkaar en de 
gedeelde onderkenning dat het fundament van die rechtsstaat een vraag is. 
Concreter vinden we dat terug in de erkenning van grondrechten en onderkenning 
van het open karakter ervan. De poort van Aminadab is uiteindelijk symbolisch voor 
het besef van dit voorlopige karakter van recht en rechtsstaat in het licht van een 
eenheid die niet van deze wereld is.  

De hierna volgende te bespreken twee romans geven te zien dat dit een uiterst lastig 
verteerbaar antwoord is. 
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Hoofdstuk 8 De ontkenning van Thomas 
Over Un beau ténébreux van Julien Gracq 
 

De roman van Blanchot levert een blik op een huis van de rechtsstaat zonder anker. Voor de 
vraag wat dit huis, lees de politieke gemeenschap bij elkaar houdt, wees het non-fictie werk 
van Blanchot, op het belang van wederkerige en niet te verwoorden erkenning vanuit de 
onderkenning van het open karakter van het recht. De roman van Julien Gracq Un beau 
ténébreux1 kan gezien worden als de tegenhanger van de roman van Blanchot. Gracqs tekst 
gaat niet over desillusie, vervreemding en onttovering, maar over fascinaties en de kracht 
van de betovering. Deze roman geeft een inkijkje in de aantrekkingskracht van het 
onuitspreekbare en fascinerende. Elementen daarvan vinden we terug in de groteske 
ongrijpbare hoedanigheid van Demokos, de populistische politicus uit het toneelstuk van 
Giraudoux over Troie. Het betreft hier een bijzondere roman die dankzij een poëtische stijl 
een sfeer weet op te roepen vol suggestie. 

 

1. Gracq en het bestaan van de dingen2 
Julien Gracq (1910-2007), pseudoniem van Louis Poirier was afkomstig uit Nantes. 
Hij woont zijn gehele leven nabij de Loire, is aardrijkskundeleraar op een lyceum en 
houdt zich op afstand van de Parijse intellectuele ‘scene’. Hij blijft trouw aan de 
kleine en wat exclusieve uitgever (Corti), publiceert een essay dat intellectueel 
sterrendom veroordeelt (La littérature à l’estomac) en weigert de Prix Goncourt voor 
zijn roman Le rivage des Syrtes, uit verzet tegen het circus rondom literaire prijzen.3 
Naast romans schrijft Gracq non-fictie teksten, essays en beschouwingen over kunst 
en architectuur. Gracq was geen schrijver van ideeënromans zoals bijvoorbeeld 
Sartre. Hij is ook niet de schrijver bij wie een jurist terecht kan voor een herkenbaar 
(juridisch) verhaal. Bij hem leveren vooral de sfeer van het verhaal, de gedachten en 
dromen van de personages en het ritme van de stijl een indirecte beschouwing over 
het recht. De personages in zijn fictieve werk staan enigszins los van de samenleving; 
ze verkeren in een situatie aan de rand van het normale leven. Hun professie is 
onbekend, hun middelen van bestaan hypothetisch, hun woonplaats irrelevant.4 De 
romans spelen zich af in grensstreken en afgelegen plaatsen, in een Bretons landhuis 
                                                             
1 J. Gracq Un beau ténébreux (Paris: José Corti, 1945). Er is een Engelse vertaling  A Dark 

Stranger, ebook (Pushkin Press, 2013). Alle werken van Julien Gracq zijn uitgegeven door 
J.Corti. Daarnaast zijn er de  Oeuvres Complètes (Pléiade, 2 dln). 

2 M. Blanchot, ‘Grève désolée, obscur malaise’, in La condition critique, articles 1945-1998, 
Ch. Bident (Paris: Gallimard, 2010), p. 99. 

3 Voor een interview met Gracq in het Nederlands, zie J. Siebelink, Conversaties 
(Amsterdam: De Bezige Bij, 2012). 

4 Fiche signalétique des personnages de mes romans, J. Gracq, Oeuvres Complètes, ed. Bernhild 
Boie, Pléiade (Paris: Gallimard, 1995), Lettrines p. 153. 
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(Au château d’Argol), in een vakantiehotel aan de kust (Un beau ténébreux) of in de 
bossen van de Ardennen (Un balcon au forêt). De hoofdrolspelers zijn daar toevallig 
beland. De handeling staat in het teken van het wachten, want onheil heeft zich 
aangekondigd, al is het niet zeker of het plaatsvindt. Dat onheil komt bijvoorbeeld in 
de vorm van een zeeslag, slotscène voor een Italiaans stadsstaatje uit de Renaissance 
dat zich in een staat van neergang bevindt (Le Rivage des Syrtes). Of het verschijnt in 
de gedaante van losbarstend kanonvuur aan het begin van WO II (Un balcon au forêt). 
In die staat van wachten, ver van beslissingen en evaluaties, op de grens van een 
tijdvak, verkennen deze personages zichzelf en hun situatie. Hun gedachten, 
gesprekken en handelingen peilen de ruimte waarin ze zich bevinden, ‘zoals men 
hard roept in een donkere grot om de dimensies ervan in te schatten’’5 Gracqs 
verhalen richten zich op de innerlijke ervaring van de wereld. Die ervaring bestaat uit 
een weefsel van gedachten, dromen en voorstellingen, een climat mental. Gracq roept 
dat mentale klimaat op in een zeer poëtische stijl. In het proza van Gracq heeft het 
zelfstandig naamwoord zijn centrale positie verloren, ‘perdu son rang de soleil’, zoals 
Blanchot opmerkt.6 Gracq was verder, wat men noemt un paysagiste, een 
landschapsschilder. De beschrijvingen van landschappen hebben een hoge 
symbolische betekenis. Gracq, de geograaf, projecteert de handeling op de ruimte, de 
geografie.7 Hij maakt van zijn romans laboratoria met het oog op een ‘pensée 
littéraire’ waarin een literair onderzoek plaatsvindt naar historische gebeurtenissen 
en de invloed daarvan op het handelen van mensen.  

In lijn met die kenschets leidt hij zijn lezer door de episodes en lagen van het verhaal, 
zoals een schilder door zijn behandeling van de verf de blik van de kijker over het 
schilderij leidt . De lezer wordt deel van een wereld die hij niet zo goed ziet, maar des 
te intenser voelt. Zo wordt de onheilspellende sfeer van de gebeurtenissen in de te 
bespreken roman aangekondigd via een beschrijving van de kust.  

Le sable volait légèrement sur les dunes, l’air claquait comme de grandes 
oriflammes, droites dans le fil du vent, avec ce fouettement félin de la queue. Et 
vers l’horizon l’affairement de ces vagues pressées, toujours ce branle-bas 
d’écumes, cette usine d’émeutes, ces embarras de nuages rayés de grains et de 
soleil, ce train hargneux des houles, cette hâte inépuisable de la mer à l’arrière-
plan.8 

                                                             
5 de diepte van een zekere imaginaire gisting die overloopt 
6 M. Blanchot, ‘Grève désolée, obscur malaise’,p. 97. 
7 É. Anheim, ‘Julien Gracq, L’oeuvre de L'histoire’, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2010, 

377–416, in het bijzonder 381 en 390. 
8 Gracq, Un beau ténébreux, p. 17. ‘Het zand zweefde losjes over de duinen, de lucht klapperde als 

grote vaandels, rechtop in de wind, met de zwiepslagen van een tijgerstaart. En in de richting van 
de horizon, de bedrijvigheid van de gehaaste golven, altijd die hernieuwde opstelling van het 
schuim, die herbewerking van de opstand, die opstopping van wolken, dooraderd met zand en 
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Gracq geldt als een klassiek schrijver. Maar met zijn stijl zondigt Gracq tegen alle 
voorschriften van de schrijversvakschool. Zinnen vol adjectieven rijgen zich aan 
elkaar en creëren een wonderbaarlijke sfeer waarin de lezer meedrijft. Een parafrase 
doet de strekking van zijn teksten altijd tekort. 

Het werk van Gracq verschilt door stijl en thematiek van dat van Cocteau en 
Blanchot. Geen droge stijl hier zoals Cocteau. De literaire filosofie van Blanchot 
heeft plaatsgemaakt voor poëtische overpeinzing. Anderzijds deelt Gracq ook 
kenmerken met deze auteurs. Net als bij Blanchot krijgt in de hier te bespreken 
roman een serie gebeurtenissen enigszins absurde en surrealistische tinten. Zoals bij 
Blanchot en Cocteau spreekt uit deze roman verbazing over de moderne tijd. De 
zeggingskracht van dit verhaal ligt in de schildering van de fascinatie voor een 
archetypisch karakter. De held in dit verhaal appelleert aan nostalgie, een verlangen 
naar een geschiedenis en naar een lotsbestemming. De vele verwijzingen naar 
literaire werken van romantische auteurs (Poe, Chateaubriand en Rimbaud) plaatsen 
de thematiek in de literatuurgeschiedenis en geven extra lading aan de uitwerking 
van het thema.  

2. Een weemoedige roman over een zomervakantie 
De plot van Un beau ténébreux lijkt op een zomeridylle met een slechte afloop. De 
proloog, geschreven door één van de vertellers, beschrijft een badplaats in Bretagne 
in de herfst, verwaaid en verlaten, met roestig hekwerk en verveloze gevels. 

J’évoque, dans ces journées glissantes, fuyantes, de l’arrière-automne, avec une 
prédilection particulière les avenues de cette petite plage, dans le déclin de la 
saison soudain singulièrement envahies par le silence.9 

De eigenlijke historie speelt zich af gedurende de zomer. In het Hôtel des Vagues,  een 
Old World hotel met verweerde luiken en hoge zalen met lusters, bevindt zich een 
aantal jonge gasten. Gérard, de verteller, een jonge letterkundige, gespecialiseerd in 
de dichter Rimbaud. Christel, gevoelige jonge dame, die door de anderen naar de 
ogen wordt gekeken. Een jongeman Jacques die zich dichter waant en van moderne 
muziek houdt, maar soms ook wat fijngevoeligheid ontbeert. Een jong echtpaar, 
Irène en Henri, zij van het praktische type, jaloers; hij, eerder dromerig, 
terughoudend. De gasten brengen de zomer door met zonnebaden, wandelingen 
door de duinen, spelletjes in het Casino. Nieuwe gasten dienen zich aan, een 
echtpaar, waarvan de man, Allan, een fascinerende en tegelijkertijd verontrustende 
persoon blijkt. Allengs wordt zijn plan duidelijk om aan het leven van zichzelf en, zo 

                                                                                                                                               
zon, die stoet van verbolgen deiningen, dat onuitputtelijke ongeduld van de zee op de 
achtergrond.’ [eigen vert.] 

9 Gracq, Un beau ténébreux, t.a.p. ‘Ik roep met een bijzondere gevoel de lanen van dat kleine 
strand in herinnering, in deze wegglijdende, vluchtende dagen van de late herfst, in de neergang 
van het seizoen, plotseling overrompeld door de stilte.’ [eigen vert.] 
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lijkt het aanvankelijk ook, dat van zijn echtgenote Dolorès, een einde te maken. Dit 
voornemen confronteert de leden van de groep met het diepst van hun gedachten, 
rakelt dromen op en toont de schaduwen van hun bestaan.10 Allan wekt verlangens 
op (Christel), jaloezie, reacties van afkeuring (Irène) en van betovering (Jacques). Het 
zomerverblijf eindigt met een gemaskerd bal waarin de verschillende personages 
verschijnen in de vermomming van bekende literaire helden. Zo vertoont Christel 
zich als Atala, het gewetensvolle indiaanse meisje uit de gelijknamige roman van 
Chateaubriand, Irène als gravin Almaviva, de non-conformistische adellijke dame uit 
Baumarchais’ Le mariage de Figaro en het echtpaar Allan & Dolorès als Les amants de 
Montmorency. Het gelijknamige gedicht van Alfred de Vigny vertelt over twee 
geliefden die verkiezen te sterven boven gescheiden voort te leven. Na het bal 
resteren verwarring, de sfeer van een vergleden seizoen, een avondland. In een lange 
dialoog wijst Gérard Allan op zijn verantwoordelijkheid richting Christel. Een 
andere scène verhaalt over de dwaaltocht van Henri die de ramp niet wil 
aanschouwen. De laatste scène speelt zich af in de hotelkamer van Allan waar 
Christel hem poogt van zijn voornemen af te brengen. De roman eindigt in een 
suggestie.  

Doekje voor het bloeden, over Thomas 
De Bijbelse Thomas komt in deze tekst niet voor als personage, maar slechts als 
vergelijking in opmerkingen van achtereenvolgens Allan en Gérard. De eerste 
verwijzing vindt plaats tijdens een discussie tussen Gérard en Allan. Allan stelt dat hij 
een man is voor wie mythes geen betekenis hebben. De menselijke behoefte aan 
openbaring heeft het zicht nodig en het tastbare.11  

Thomas a bien touché les plaies de Jésus, et le christianisme, c’est dérisoire à dire, 
n’aurait jamais pris forme sur cette terre si le Christ ne s’était incarné. (...) 
Comment aurait-il pu convaincre sans cette présence inimitable?12 

Afkomstig van Allan, kondigt deze vergelijking het plan van Allan aan. Het 
mythische en de dood worden slechts geloofwaardig indien deze gematerialiseerd 
worden en uitgevoerd. Allans opmerking verwijst mede naar het taboe van Thomas’ 
wens tot het aanraken van Jezus’ kruiswonden. Doordat Allan zichzelf neerzet als 
degene die het mysterie achter het taboe zal materialiseren en kenbaar maken, dicht 
hij zichzelf een openbarende rol toe. De tweede verwijzing naar Thomas borduurt 
voort op de thematiek van fysiek bewijs. De verteller Gérard verwijt zichzelf dat hij 
niet tijdig de situatie rondom Allan onder ogen heeft gezien. De komst van Allan, zo 
                                                             
10 M. Murat, L’enchanteur réticent, Essai sur Julien Gracq, (Paris: José Corti, 2004), p. 213 ev. 
11 Gracq, Un beau ténébreux, p. 82.  
12 Gracq, Un beau ténébreux, p. 82. ‘Thomas heeft wel degelijk de wonden van Jezus aangeraakt 

en het Christendom, het is belachelijk dat het gezegd moet worden, zou nooit vaste voet op deze 
aarde hebben kunnen zetten als de Christus niet was vleesgeworden (…) Op welke andere wijze 
dan met die niet na te bootsen presentie had hij kunnen overtuigen?’[eigen vert.] 
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constateert Gérard, heeft de groep verdeeld in een aantal aanhangers, le parti du 
mouvement, en een aantal huiverigen, le parti de la résistance. Hijzelf echter was, net als 
Thomas, blind en doof voor het mysterie dat zich voor zijn ogen afspeelde. Hij 
karakteriseert de situatie als volgt. 

Ceux qui sentent de l’événement son cerne ténébreux, son halo, sa chance à jamais 
singulière d’envol, son souffle d’orage qui se lève – et la race éternelle des Thomas 
pour qui les stigmates mêmes ne seraient jamais que l’occasion de conseiller une 
compresse d’huile (…)13 

 
Gerard ziet zichzelf als één van de nazaten van Thomas. Het zijn ‘les négateurs 
professionnels du scandale. Ceux pour qui ce n’est jamais la révolution.’ Gérard 
verwoordt hier de ‘realistische positie’ van de Bijbelse Thomas, de gangbare 
betekenis van de apostel. Tegenover de taboe-onthullende Allan staat deze Gérard-
Thomas als taboe-ontkenner. Wat betekent deze gelaagde hoedanigheid van 
Thomas’ verlangen naar bewijs voor de thematiek van geloofwaardigheid en 
legitimiteit? Laten we eerst kijken naar de rol van Allan die zo plotseling zijn entrée 
maakt te midden van de zomergasten. 
 

3. Een fascinerend personage 
Allan arriveert enigszins onverwacht, in een glanzende auto, vergezeld door zijn 
prachtige Dolorès. Ze vormen een koninklijk paar. Allan is van goede afkomst, half 
Engels, half Frans en leidt een betoverend leven in de diplomatie, maar zijn exacte 
bezigheden zijn onbekend. Allan beschikt over superbe eigenschappen. Hij heeft een 
dierlijke elegantie, maar die ook koud is. Gérard neemt waar hoezeer hij met grote 
precisie en een uitdrukkingsloze concentratie een auto bestuurt:  

Je regardais ses mains précises couler la vitesse dans la lenteur, le poignet cerclé 
d'un bracelet de cuir glisser doucement au-dessus des cadrans luisants, et j'avais 
soudain l'impression obsédante d'être à côté d'un pilote de chasse à l'instant de 
l'engagement.14 

Zijn loop is die van een Slavische atleet voor wie een geheel stadion zijn adem 
inhoudt. Hij is intelligent – bij een spelletje schaak weet hij zo de oplossing. Hij is de 
zelfbeheersing zelve die de wetten van kracht en snelheid beheerst. Tegelijkertijd is 

                                                             
13 Gracq, Un beau ténébreux, p. 131. ‘Zij die van een gebeurtenis de duistere oogopslag 

waarnemen, zijn omstraling, zijn unieke kans tot ontplooiing, zijn ademtocht van opkomend 
onweer – en het eeuwige ras van Thomas voor wie de kruiswonden niet anders zijn dan een 
aanleiding om een oliecompres te adviseren.’  [eigen vert.]  

14 Gracq, Un beau ténébreux, p. 90. ‘Ik zag zijn handen op nauwkeurige wijze vertraagd de 
snelheid bedwingen, zag de pols omgord met een leren bandje langzaam glijden voor de 
glanzende wijzerplaten, en ik kreeg opeens de intrigerende indruk dat ik me naast een 
straaljagerpiloot bevond op het moment van opstijgen.’ [eigen vert.] 
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hij onverschillig voor aardse beloftes, afspraken, ranglijstjes en beloningen; als 
schooljongen verbaasde hij zijn leraren met zijn resultaten, maar deden prijzen en 
cijfers hem niets, zo verneemt Gérard uit een brief van zomergast Grégory die een 
schoolvriend was van Allan. Allan kan wreed zijn; in zijn schooltijd droeg hij bij aan 
een angstwekkende ontgroeningsactie en sleepte daarbij anderen met zich mee. 
Allan weet macht te verzamelen. Te midden van zijn klasgenoten gedroeg hij zich als 
een Engelse koloniale figuur compleet met hofhouding. Hij is de persoon tegen wie 
niemand 'nee' durft te zeggen, de figuur verheven boven tegenstellingen, die reeds als 
leerling boven wetten en regels stond die voor andere jongens wel golden. Behalve 
slim, strategisch en meeslepend, is Allan een gepassioneerde figuur. Zijn klasgenoot 
meldt over hem dat hij is als een lont die aan twee kanten opbrandt. Hij put het leven 
uit. Hij speelt, zwemt en danst in een soort dronkenschap. Hij tart het gevaar, loopt 
over een hoge rotswand, speelt quitte of double. Om hem hangt de geest van het 
wonderbaarlijke dat de mensen aantrekt en waarvoor ze hun ratio laten varen. 
Geheimzinnigheid speelt hierbij een bepalende rol. Van de groep weet immers 
niemand precies wie Allan is. Hij geeft zichzelf niet bloot. Maar zelf weet hij wel hoe 
mensen denken. De wereld is een droom, stelt Allan en wat mensen drijft is om deze 
te bezitten, zoals een man een vrouw bezit. Mensen formuleren hun dromen in 
termen van geld en macht, zoals zij ook de strekking van literatuur vertalen in tips 
voor het dagelijks leven.15 

Bel tenebroso, de verdoemde romantische held 
Wat is Allan voor figuur? Gracq ontleende zijn personage aan de literaire mythe van 
de bel tenebroso. Dat is interessant vanuit het oogpunt van geloofwaardigheid, want 
zoals het literaire voorbeeld van Allan al doet vermoeden: deze helden ontlenen hun 
overtuigingskracht aan bijzondere middelen.  

Het gaat bij die bel tenebroso om de ‘dark and handsome stranger’, de Dom Juan, de 
dandy die moe is van het leven en lijdt aan ‘spleen’. We hebben hier te maken met, in 
de woorden van de romantische dichter Nerval, le prince ignoré, l’amant mysterieux, le 
déshérité, le beau ténébreux.16 De bel tenebroso is de ietwat duivelse figuur die een 
gevestigde orde verstoort door zijn fascinerende uitstraling. Hij is anders, staat 
boven de middelmaat en is daar trots op, maar kent daardoor ook een gevoel van 
melancholie. Hij is op een bepaalde manier vervreemd van de wereld (‘une aliénation 
ontologique’), kent de smaak van het niets uit verdriet om een verlies, een verloren 

                                                             
15 Gracq, Un beau ténébreux, p. 81. 
16 Gérard de Nerval, El Desdichado, waarvan de eerste verzen luiden:  

Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l'Inconsolé, 
Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie : 
Ma seule Etoile est morte, - et mon luth constellé 
Porte le Soleil noir de la Mélancolie. 

 Gracq, Un beau ténébreux, p. 7 
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liefde. J’ai perdu ma force et ma vie/ Et mes amis et ma gaieté, zo dicht Alfred de Musset. 
Het archetype van Le bel tenebroso is de gevallen ziel zoals Faust, de eenzame in de 
menigte, de verdoemde dichter à la Baudelaire, Vigny en Verlaine. Hij is de dwalende 
ziel, want nergens op de aarde thuis. Voorzien van een misnoegde waardigheid is hij 
ten prooi aan zelfopoffering, kent hij wellicht de ‘vertige suicidaire.’ De bel 
tenebroso heeft tot slot ook een missie, want hij heeft tot taak om een tiran te 
verslaan of boze geest die de samenleving vergiftigt uit te roeien.17 Dit archetype uit 
de literatuur verwoordt het absolute. Daarin ligt zijn betoverende effect op anderen. 
En wie hem niet ziet is de rede, de redelijkheid, de realist, la race des Thomas. 

Ook vandaag de dag kennen wij types die wel iets hebben van deze bel tenebroso. 
Een filmster of politicus prediker of bendeleider kan zich positioneren als 
buitenstaander en hij is daar trots op, maar ook melancholisch over. Ooit behoorde 
hij tot een gangbare en gerespecteerde religieuze, artistieke of politieke stroming. Hij 
is de dandy die eenzaam staat te midden van de menigte aanhangers, de misantroop 
die met zijn radde tong anderen te snel af is. Hij is nimmer thuis, dwaalt, omringd 
door bedienden of bewakers, eeuwig over de aarde als ware hij Ahasverus.18 Hij is 
niet wars van een politieke of publicitaire zelfmoord door opmerkingen te maken die 
taboes schenden en deze daarmee tastbaar maken. Deze verdoemde held, dappere 
antithese van deugdzaamheid en heilige van het onmogelijke mogelijke, geeft zijn 
aanhangers hoop op een manier die de rede en de redelijkheid te boven gaat. De held 
in politiek en media wordt gedragen door een romantische sacraliteit. Hij omringt 
zijn aanhangers met het licht van de manifeste waarheid, waarin zij kunnen opgaan 
en verdwijnen.19  

                                                             
17 Gracq, Un beau ténébreux, p. 60 Over het archetype van de bel tenebroso : H. Agel, Le Beau 

Ténébreux dans la littérature, de Lancelot à Julien Gracq (Liège: Éditions du CÉFAL, 1999). 
18 Ahasverus is de naam voor de literaire mythe van de wandelende Jood. Het verhaal gaat 

dat een schoenlapper Jezus, terwijl deze zijn kruis over de kruisweg zeulde, water 
weigerde. Als straf moest hij eeuwig over de aarde dwalen. De Juif errant is door de 
eeuwen heen het archetype waarop iedere tijd zijn obsessies kon projecteren: 
christologische behoefte om zich af te zetten tegen de Joden, achttiende-eeuwse 
bewondering voor de kosmopoliet die de wereld gezien heeft en het ras der mensen kent, 
negentiende-eeuwse fascinatie voor het donkere (The Monk van Lewis) of 
demonstratiemiddel van calvinistische predikanten over wat er toch van je terechtkomt 
als je niet naar hen en de Schrift luistert. Hierover o.a. G. K. Anderson, The Legend of the 
Wandering Jew (Brown, 1965); J. d’Ormesson, Histoire du Juif errant, (Paris: Gallimard, 
1991). 

19 Allan verschaft een ‘lumière d’annonciation dans laquelle l’homme est fait pour 
s’évanouir, disparaître — cette lueur de cime sur l’abîme qui sépare pour l’homme une 
vérité certaine d’une vérité manifeste.’ Gracq, Un beau ténébreux, p. 179 
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4. De twee gezichten van Thomas: de rede en het mysterie 
Thomas staat in dit verhaal voor twee vormen van ongeloof. In het citaat van 
verteller Gérard staat hij voor de ongelovige positie van de realist, die de 
aantrekkingskracht die de romantische held uitoefent op een groep zomergasten niet 
kan bevatten. In termen van de karakterisering die Nietzsche maakte van de twee 
fundamentele krachten of drives van het menselijk handelen waarvan de dilemma’s 
ten grondslag liggen aan de tragedie, staat deze Thomas voor het Apollinische 
principe.20 Daarin staan gematigdheid en zelfbeheersing en individuele 
verantwoordelijkheid voorop in lijn met het feit dat Apollo de god is van de rede, het 
licht en de droom. In de roman van Gracq is Thomas allereerst deze redelijke figuur 
en als zodanig buitenstaander ten opzichte van de groep zomergasten die geheel in 
de ban zijn van de donkere vreemdeling.  

Ook Allan echter verwijst naar Thomas, en wel als degene die fysiek contact wil met 
de kruiswonden van Jezus en daarmee toont hoe onmisbaar dat fysieke contact is 
voor het mysterie. Hij overschrijdt daarmee de grens van het betamelijke uit een 
verlangen naar contact en mogelijk devote versmelting. In die hoedanigheid staat 
Thomas voor de Dionysische ‘rede’ van Nietzsche, die gericht is op het overschrijden 
van grenzen, de destructie van het individuele en het exces, niet de droom, maar de 
‘intoxicatie’. Allan/Thomas raken hier de zomergasten op een gevoelige plaats; ze 
zijn gebiologeerd door de verschijning van Allan.  

Bekeken vanuit de optiek van geloofwaardigheid, kunnen we beide Thomassen nog 
verder duiden. Thomas van Gérard staat voor de wereld van de feiten (de wereld van 
het ‘geloof-dat’) die kenbaar zijn via het verstand en het denken. De Thomas van 
Allan symboliseert de wereld van de overtuiging en de emoties (de wereld van het 
‘geloof-in’). In combinatie staat Thomas voor de realist die zijn verlangen naar het 
mysterieuze niet wil onderkennen.  

Gracq’s poëtische analyse van de aantrekkingskracht van het romantische 
heldendom werpt licht op de kracht van fascinatie in de context van politiek en recht. 
Als manifestatie van de rede en de redelijkheid lijken het recht en het juridische 
denken veroordeeld tot de positie van buitenstaander.21  

5. De erkenning door Allan 
Welk inzicht kan de roman van Gracq verschaffen voor het vraagstuk van 
geloofwaardigheid en legitimiteit? Daarvoor moeten we ons richten op de vraag wat 
Gracq’s fascinerende romantische held geloofwaardig maakt voor de groep 

                                                             
20 F. Nietzsche, The Birth of the Tragedy, ed. R. Geuss, R. Speirs, Cambridge UK, 

Cambridge University Press, 1999, p. 14 ev 
21 Vergelijk de situatie in Troie, waar het recht zich ook in de marge bevindt. Niettemin 

plaatst de tragedie de problematiek in een moreel en politiek perspectief en plaatst Gracq 
deze in een antropologisch en cultuurfilosofisch licht. 
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zomergasten.22 Laten we kijken wat Allan de zomergasten in Gracqs romaneske 
Bretagne biedt. 

Allan geeft de zomergasten een bestemming. Hij geeft het wachten en nietsdoen in 
het zomerseizoen een vervulling. Het personage Christel, cerebraal, beschouwend, 
dromend van het theater, wordt verliefd op hem en haar oude dromen krijgen een 
nieuwe plot. Vrees verandert in vreugde en ‘in een grenzeloze hoop.’ Allan geeft haar 
verliefdheid een religieuze lading. Praktische Irene vindt in de bestrijding en 
verguizing van Allan, deze ‘bellâtre vulgaire, le danseur mondain’ een doel. Die 
bestemming is bovendien een ware bestemming. Ook de andere personages vinden 
een vorm van waarheid in deze figuur. Allan werkt als een magische spiegel die de 
personages toont in al hun naaktheid.23 Oude ideeën en de collectieve moraal 
smelten als sneeuw voor de zon. De romantische held geeft zijn gevolg de indruk dat 
zij samenvallen met zichzelf. Hij verschaft hen een vorm van authenticiteit, een 
erkenning van zichzelf waartoe zij zelf blijkbaar niet in staat waren.  

Dit gevoel van bestemming en verlossing, wordt nog eens versterkt doordat Allan 
zijn aanhangers een gevoel van vrijheid verschaft. Dat komt door zijn kracht: Allan is 
menselijk en dierlijk. Verder overschrijdt hij de grenzen van menselijke vrijheid. Hij 
voorvoelt de dood en hij tart hem door te stellen dat men voor de dood kan kiezen 
(denk aan Demokos’ loflied van het dappere sterven). Als verlosser en verzoener, 
biedt Allan voorts anderen een gevoel van vrijheid, hoewel hij, Allan, deze zichzelf 
toe-eigent. In al deze zaken tenslotte, overstijgt hij tegenstellingen en de gebruikelijke 
logica. Hij overstijgt ook de dilemma’s van het recht. De normen van loon en status 
naar verdienste zijn in zijn omgeving niet van toepassing. Wie zich in zijn sfeer 
bevindt, mag zich gelukkig voelen. Allans aanhang kan het streven naar verheffing 
naast zich neerleggen. De wetten van hogerop gelden niet meer. Ze zijn verlost van 
het denken en van het worstelen met collectieve verwachtingen of met eigen twijfels. 
Men kan zich verzoenen met het bestaan en met de eindigheid ervan. 24 

Allan belichaamt het sublieme in de zin dat alles bij hem samen komt: kennis, macht, 
vrijheid en gevangenschap, verleden en toekomst, leven en dood, taboe en toe-
eigening. Hij is de tovenaar van een wereld waarvan hij zelf als enige de sleutel houdt 
en hij vertegenwoordigt daarmee een oude menselijke droom. Zijn aantrekkings-
kracht berust op hetzelfde principe als dat van Christus. Zoals Gérard opmerkt: die 
vluchtige verschijningen hebben iets van een goddelijke nonchalance: ‘C’est lui et ce 

                                                             
22 De roman richt zich, niettegenstaande de ruime aandacht voor Allan, niet zozeer op de 

psyche van deze figuur, maar op de effecten die de brenger van een absolute boodschap 
heeft op een gesloten groep. M. Murat, L’enchanteur réticent, p. 211. 

23 Gracq, Un beau ténébreux, p. 98 en 95. 
24 In de kern komt dat erop neer dat Allan aan de bron staat van het tragische, want de 

wetten van hogerop gelden uiteraard nog altijd. Murat, L'enchanteur réticent, p. 211 ev. 
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n’est pas lui.’25 Hij heerst over het symbolische domein. Teken en betekenis vallen 
voor hem samen: ‘Je suis le mythe pour qui le mythe n'a pas de sens,’ stelt hij.26 Hij 
positioneert zichzelf op het terrein van het sacrale – tegen Christel verklaart hij van 
de nacht te houden en in kerken te overnachten – en eigent zich dit toe.27 Er zit geen 
glimpje licht meer tussen gedachte, mening, strijdkreet en werkelijkheid.  

Allan geeft aan de zomergasten die wachten in een soort vacuüm, een stilte voor de 
storm, het vermogen te weten waar het leven over gaat. Het leven heeft een 
rechtvaardiging. De fataliteit is terug, de geschiedenis is terug, het gevoel is terug, het 
determinisme van de bestuurlijke ratio verslagen. Allan overschrijdt de bureau-
cratische grenzen en heerst over de tijd. Als verpersoonlijking van een gewenste 
bestemming, spiegel van de gedroomde vrijheid en leverancier van een historische 
eenheid gaat hij in tegen de door het recht (en de bureaucratie) geïnstitutionaliseerde 
tijd, dus de benoemde, geconstrueerde en begrensde tijd, waarin verantwoording 
plaatsvindt over niet meer omkeerbare verschijnselen.  

‘Bekenning’ tot de tijd 
Het archetype van de verdoemde romantische held, zoals vervuld door politici, 
filmhelden, religieuze leiders etcetera oefent aantrekkingskracht uit. Het feit dat 
mensen hun toevlucht zoeken bij deze romantische helden komt niet alleen maar 
voort uit de al genoemde bronnen als ergernis over een onbetrouwbare, 
onbegrijpelijke of onbereikbare overheid die idealen frustreert. De roman van Gracq 
wijst de lezer via de figuur van Allan en de reacties van de groep zomergasten op een 
verlangen naar erkenning dat wortelt in een hunkering naar poëzie en dromen, naar 
ruimte in het bestaan, naar verlossing van de grenzen van het alledaagse en naar 
bevrijding van de bureaucratische rationaliteit met zijn afgemeten tijd. Toewijding 
aan de held levert een toekomstperspectief dat gebaseerd is op een uitgedunde 
geschiedenis die geen vragen openlaat, maar beloftes inhoudt en een determinisme 
dat houvast geeft. De romantische tijd vormt een alternatief tegenover de 
economische en bestuurlijke logica. Romantische helden zijn, ondanks hun extreme 
en ongrijpbare karakter herkenbaar, zichtbaar, verstaanbaar en tastbaar. Het 
romantische heldendom benoemt hardop de gemeenschap-in-de-tijd, zo anders dan 
Blanchots onuitspreekbare communauté. De romantische held erkent zijn aanhanger, 
laat deze een nieuwe dimensie kennen en verbindt. Alle factoren voor 
geloofwaardigheid zijn daarmee vervuld en recht en rede hebben het nakijken. 

6. De meervoudige tijdsdimensies van het recht 
De roman geeft via de figuur van Allan en de reacties van de andere personages een 
blik op de aantrekkingskracht van het romantische heldendom. Een belangrijk 

                                                             
25 Gracq, Un beau ténébreux, p. 145. 
26 Gracq, Un beau ténébreux, p. 82 
27 Gracq, Un beau ténébreux, p. 105. 
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onderdeel van die aantrekkingskracht ligt in het bieden van een tijdsperspectief met 
een herstellende werking. De prozaïsche juridische tijd met zijn fatale termijnen lijkt 
op dit punt hopeloos te kort te schieten. De tijd van de rede en het realisme kan niet 
tegemoet komen aan de behoefte aan duur en eeuwigheid. Als we letten op de stijl 
van Gracq en zijn tijdsbehandeling (dus niet wat het verhaal vertelt, maar hoe het 
verhaal wordt verteld) krijgen we echter zicht op een ander aspect van de juridische 
omgang met tijd.  

In de romans van Gracq kondigt zich onheil aan.28 De personages herkennen dit niet 
of willen dit niet erkennen. In een vertraagd tempo varen de personages op dat 
gevreesde onheil af. Dat onheil vindt plaats, maar soms ook niet. De eindes van de 
romans van Gracq zijn dikwijls uitermate open.29 Gracq wijkt hiermee af van de 
basisconfiguratie van een verhaal. Een verhaal is immers normaal gesproken gericht 
op een afloop. Het handelen van de personages is gericht op een doel. Een verhaal 
bevat een telos. Tussen begin van het verhaal en afloop treden obstakels op die de 
personages moeten overwinnen. Gracq draait deze volgorde om. Bij Gracq zijn de 
obstakels en de omgang ermee het doel. Een obstakel wordt aangekondigd door een 
nauwelijks merkbare verandering in de kleur van een landschap, in het onweer van 
de avond achter de heuvels. In de stilte voor de storm vindt de dialoog plaats tussen 
rede en mysterie. Daartoe rekt Gracq de verteltijd op. De vertraagde verteltijd schept 
de ruimte voor herinneringen, vooruitblikken en het in kwestie stellen van eerdere 
interpretaties. Ze creëert als het ware een veilige ruimte.30 

Als we met dat in gedachten nog eens opnieuw naar de tijdsbehandeling van het 
recht kijken, zien we dat het recht op een bepaalde manier ook zo’n veilige ruimte 
creëert.  Zo markeren, conceptueel gesproken een proces of een weloverwogen 
wetgevingsdebat op vergelijkbare wijze een vrije ruimte in de tijd. Het debat over de 
kwestie en de dialoog over het recht kunnen plaatsvinden, terwijl buiten de deuren 
van de rechtszaal of raadszaal de belangenstrijd met kracht van zich laat horen. Ook 
in het materiële recht is de schepping van die veilige ruimte herkenbaar.31 Het recht 
kent verschillende tijdsdimensies. Het juridische denken brengt verleden, heden en 
toekomst met elkaar in gesprek op een manier die volstrekt anders is dan de ‘fatale 
tijd van de romantische held.’ Dat wordt duidelijk uit de studie van François Ost, ‘Le 
                                                             
28 Murat, p. 214 wijst op de invloed van Edgar A. Poe. Vgl. Gracq in Siebelink, Conversaties, 

p. 187: ‘De grensstreek en een dreigende oorlog zijn twee fascinerende elementen omdat 
die het mogelijk maken dat de personen, door de dreiging van wanorde, door de sfeer van 
het niemandsland, zich ontdoen van hinderlijke imponderabilia, zoals tradities, 
vooroordelen, taboes… 

29 Voor de uitleg van het verhaal is het einde eigenlijk niet heel belangrijk. 
30 Gracqs romans bevatten zodoende een antropologie van de menselijke omgang met tijd 

Étienne Anheim, ‘Julien Gracq, L’oeuvre de L'histoire’, p. 381. Gracq kende het werk van 
Spengler, Untergang des Abendlandes. 

31 Zie ook hiervoor, hoofdstuk 3 bij de dialoog tussen rechter en justitiabele. 
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temps du droit’.32 Ost toont dat de juridische tijd geen bureaucratische begrenzing is 
van het heden, een tijdsdimensie die botst met het verlangen naar een romantische 
tijd die de grenzen van het heden overschrijdt. Ost laat zien dat juist deze 
romantische tijdsdimensie (zoals bijvoorbeeld vervat in populistische stromingen), 
in het teken staat van begrenzing, onder meer via een identiteit die niet veranderd 
kan worden en niet kan worden hersteld. Dat romantische denken knoopt daartoe 
aan bij oude theologische en eschatologische (eindtijd) ankers. De tijdsdimensie van 
het recht schept juist via de vergeving de mogelijkheid om het verleden te 
‘overschrijven.’ Het recht bemiddelt tussen de lange termijn van politieke idealen en 
de korte termijn van de bestuurlijke uitvoering van beleid.33  

Het romantische tijdsschema hanteert verder een historische of nostalgische 
tijdsopvatting met een cyclische dimensie. Er is geen ontkomen aan. De magische 
begintijd komt weer terug, het leven wordt weer heel (en het land weer schoon en 
opgeruimd). In wezen ontkent deze opvatting de complexe hoedanigheid van de 
herinnering. Er mag geen herinnering bestaan. Het verleden is van nu. Verder 
ontkent de romantische tijdsdimensie het feit dat de betekenis van heden en verleden 
elkaar beïnvloeden. Daartegenover hanteert het recht een veel dynamischer begrip 
van tijd. Het recht institutionaliseert het geheugen en de herinnering via de notie van 
de belofte en die van de vergeving en het herstel. De mogelijkheid van een belofte 
steunt op de herinnering. De herinnering stelt in staat om het verleden tot een 
ervaring te maken, een verhaal. Het juridische denken bekijkt een belofte verder 
individualistisch en maakt nakoming los van groepssolidariteit.34 Het recht biedt 
zodoende weerstand aan tijd en het denken als een gedachteloze stroom.  

De juridische omgang met tijd biedt verder de mogelijkheid van een ‘remise en 
question’ en de mogelijkheid tot het ‘overschrijven’ van verwachtingen via uitstel, 
kwijtschelding of een nader onderzoek naar juistheid of waarheid in bijvoorbeeld 
appel of beroep. Voorwaarde voor de uitoefening van de vergeving is de herinnering. 
Zonder weet van een fout uit het verleden, heeft pardon geen zin. Het recht verzet 
zich met dit alles tegen het determinisme van de romantische tijd of het 
determinisme (de ijzeren logica) van de economie en de bestuurlijke rede. Tegenover 
dit determinisme institutionaliseert de juridische tijd juist het uitstel en de vertraging. 
Het rekt de verteltijd op en creëert stiltes ‘in de storm’. 

                                                             
32 François Ost, Le temps du droit (Paris: Editions Odile Jacob, 1999), p. 12, 13 ev. Zie ook p. 

330. 
33 Denk aan de grote strafprocessen, maar vooral ook aan waarheidscommisssies en 

verzoeningscommissies (Zuid-Afrika, Rwanda). 
34 De romantisch-populistische belofte staat in het teken van de groepssolidariteit (in 

Gracqs roman speculeert Allan op een eed van trouw). De romantische belofte bindt 
vooral de eigen aanhang en bevestigt zodoende ongelijkheid. Daartegenover overstijgt de 
juridische belofte door zijn universalisme groepsgrenzen. 
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De passage over de tijdsdimensie geeft te zien dat ‘het recht’ niet alleen maar in het 
teken staat van verantwoording, afrekening en begrenzing. De tijd van het recht is 
niet die van de pijl en de lijn. Ze is veel ingewikkelder. Nu eens wordt de geschiedenis 
hersteld en is sprake van een nieuw begin, dan weer tracht het juridische denken 
heden en toekomst met elkaar te verbinden en versnelt het de tijd. Op weer andere 
momenten is sprake van vertraging (in geval van onderzoek en bewijs). De 
tijdsdimensie van het recht staat niet in het teken van het zijn, maar van het worden, 
niet in het teken van rede en realisme alleen, maar van redelijkheid. 

Het juridische denken geeft het beginsel van erkenning dan ook vorm door een 
onderkenning van het mogelijke. Het  recht institutionaliseert de meervoudige 
dimensie van de tijd en biedt de erkenning dat ieder recht heeft op een eigen 
geschiedenis. Daarmee geeft het recht rechtssubjecten de mogelijkheid om afstand te 
nemen van een als voorbepaald geachte bestemming. Het juridische denken vormt 
zodoende een contrapunt van het romantische of juist rationele determinisme. 

Gracqs poëtische roman verrijkt met dit alles het inzicht in de factoren voor 
geloofwaardigheid en legitimiteit. Enerzijds toont Gracq via de ‘dubbele Thomas’ 
dat geloofwaardigheid niet slechts berust op tastbaar bewijs in de zin van betrouw-
baar en realistisch bewijs (de Apollinische Thomas), maar ook op bewijs dat raakt 
aan noties van wijding en lotsbestemming. De Dionysische Thomas wil erkenning 
van wie hij is en een volkomen verbondenheid. De romantische sacraliteit, zoals 
verpersoonlijkt door de figuur van de bel tenebroso komt op alle punten tegemoet 
aan deze factoren voor geloofwaardigheid en lijkt zo ook legitiem. Bij bestudering 
van de erin besloten liggende tijdsdimensie blijkt echter dat de wijding en erkenning 
die de romantische held verschaft aan zijn aanhangers deze opsluit in een 
geschiedenis en hen de mogelijkheid ontneemt tot het vormgeven daarvan. De 
romantische sacraliteit ontkent  de mogelijkheid van individuele potentie en 
verantwoordelijkheid. Het is een schijn-erkenning. 

Kortom, het fascinerende proza van Gracq plaatst de fascinatie ‘en abîme’ en werpt 
een nieuw licht op de strekking van Thomas’ verlangen en wijst op de tijdsdimensies 
van het recht.  

185





Hoofdstuk 9 De verkenning van Thomas 
Thomas als tweeling van Jezus in Les météores van Michel 
Tournier 
 

Het Bijbelverhaal legde een moraal neer van de erkenning van de ander als persoon. Het 
Johannesevangelie schetst hiermee een juridisch ideaal voor geloofwaardigheid en 
legitimiteit. De teksten uit de receptie belichtten de thematiek van diverse kanten, van kennis, 
democratie, authenticiteit en reflexiviteit, bepaalbaarheid van de gemeenschap en tijd. In dit 
hoofdstuk lees ik de laatste tekst uit de receptie van ongelovige Thomas, de roman Les 
météores van Michel Tournier (1924-2016). 1 Tourniers roman is een boeiend, soms 
absurd en filosofisch geïnspireerd verhaal over de groei naar volwassenheid van een 
tweeling. Het voegt een belangrijke invalshoek toe aan de thematiek van geloofwaardigheid 
en legitimiteit en werpt bovendien een nieuw licht op het Bijbelse verhaal.  

1.Tournier: filosoof schrijver 
Tournier studeerde filosofie (bij de filosoof Bachelard) en ethnographie (bij de 
antropoloog Lévi-Strauss),2 verbleef een aantal jaren in Duitsland. Na een 
afgebroken studie filosofie, werkt hij als journalist en vertaler en ontdekt wat hij 
eigenlijk wil: de brug slaan tusseen filosofie en het algemene lezerspubliek langs de 
weg van de mythe. Zijn op latere leeftijd gepubliceerde eerste roman, Vendredi ou les 
limbes du Pacifique (1967), vertaald als Vrijdag of het andere eiland kent een groot 
succes en staat hem toe zich op het schrijverschap te richten. Michel Tournier 
publiceert de roman Les Météores in 1975. Behalve romans schrijft Tournier 
kinderverhalen (hij bewerkt Vendredi tot jeugdboek) en essaybundels. De bundel Le 
vent Paraclet bevat overpeinzingen en informatie over de totstandkoming van 
verschillende van zijn romans. Le miroir des idées vormt een collectie korte opstellen 
over ‘vruchtbare tegenstellingen’. Evenals andere, in Nederland wat bekendere 
romans als het al genoemde Vrijdag of het andere eiland en Le roi des aulnes (1970), 

                                                             
1 M. Tournier, Les Météores, Folio (Paris: Gallimard, 1975);  De meteoren, (vert.) door J. 

Holierhoek (Amsterdam: Meulenhoff, 1990); M. Tournier, Gemini (London: Methuen, 
1985);  Le miroir des idées, Folio (Paris: Mercure de France, 1996); Le vent Paraclet, Folio 
(Paris: Gallimard, 1977); Zie verder ook het Fonds Michel Tournier van de Université 
D’Angers. De Nederlandse vertalingen zijn uitgegeven door Meulenhoff. 

2 Gaston Bachelard (1884-1962) was een Frans wetenschapsfilosoof en dichter. Hij wierp 
zich op latere leeftijd toe op een analyse van de menselijke verbeeldingskracht en 
publiceerde onder meer werken over de verbeelding van de ruimte (La poétique de 
l’espace, L’air et les songes, L’eau et les rêves. Claude Lévi-Strauss (1908-2009) was een 
Frans cultureel antropoloog die bekendheid verwierf met zijn analyse van het 
verwantschapssysteem en de basis legde voor de filosofische stroming van het 
structuralisme. 
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vertaald als De Elzenkoning, betreft Les Météores een filosofisch getinte fabel, dit keer 
over de verhouding tussen tweelingbroers.  

Les Météores is een complexe roman met de structuur van een literaire mythe en met 
een filosofische strekking. De rol van Thomas wordt in deze roman vervuld door een 
abt die zich in zijn jonge jaren de tweelingbroer van Jezus waant en zich om die reden 
volledig met hem vereenzelvigt en zich ook liefst lichamelijk met hem wil verenigen. 
Deze Thomas krijgt echter het inzicht dat het in het geloof draait om spiritueel en 
figuurlijk begrip. Vertaald naar een wat algemener vlak blijkt het letterlijk nemen van 
ideeën een belangrijk thema in de gehele roman.  

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Ik geef eerst een korte samenvatting van de 
plot van deze roman en ik geef aandacht aan het literaire karakter van deze tekst. Het 
gaat hier om een complexe en volumineuze roman met de structuur van een literaire 
mythe. Vervolgens bekijk ik of en zo ja wat deze roman zegt over erkenning als bron 
van geloofwaardigheid en legitimiteit en hoe de moderne interpretatie van Tournier 
zich verhoudt tot de Bijbelse moraal.  

2. Een roman over de volwassenwording van een tweeling 
Les Météores is een verhaal over de volwassenwording van een tweeling. De totale 
roman van ca. 625 pagina’s bestaat uit 22 hoofdstukken. Die zijn te groeperen in een 
aantal delen: een schets van de context waarin de broers opgroeien; een flinke serie 
hoofdstukken over een scabreuze oom Alexandre en zijn tegenspeler abt Thomas, 
een deel over de verhouding tussen de broers, een serie van 7 hoofdstukken over de 
reis die Paul maakt in de voetsporen van zijn broer inclusief het slothoofdstuk.  

Het eerste deel van de roman speelt zich in Frankrijk af, met name in Bretagne en 
Parijs. Het verhaal start in 1937. De twee broertjes Jean en Paul slijten, met hun 
ontelbare hoeveelheid broers en zusters, hun jonge jaren op het Bretonse landgoed 
La Cassine. Op dat landgoed bevindt zich naast het woonhuis een weeffabriek, Les 
Pierres Sonnantes,3 en een gesticht voor geestelijk gehandicapte kinderen.  

Bij monde van nu eens de ene, dan weer de andere broer krijgen we een beeld van de 
wereld van de tweeling. Jean realiseert zich op een gegeven moment, dat hij, wil hij 
zichzelf worden, veroordeeld is tot het tragische lot van nomade. En hij vertrekt. Paul 
reist zijn broer achterna in een poging hem terug te halen in de cellule gémellaire. 

Het tweede deel neemt de lezer mee op een Odyssee over de wereld. Deze serie 
hoofdstukken is het, meestal door Paul vertelde, verslag van zijn tocht in de 
voetsporen van Jean. Die tocht voert langs de volgende plaatsen: Venetië, Djerba 
                                                             
3 Les Pierres sonnantes zijn keien gelegen langs een rivier, nabij Saint Malo. Niemand weet 

waar ze vandaan komen. Volgens de overlevering zou de reus Gargantua (uit Rabelais’ 
Gargantua et Pantagruel) ze hebben uitgespuugd. De stenen zijn bijzonder hard. 
Wanneer men erop tikt met een andere steen, geven ze een metalig geluid.  

188



DE VERKENNING VAN THOMAS 
 
(Tunesië), IJsland, Japan, Vancouver, een lange treintocht over de Canadese prairie, 
Berlijn tot in La Cassine. Zijn broer vindt Paul nimmer meer – deze is hem telkens 
net een stap vooruit – maar deze Odyssee levert hem wel de nodige avonturen en 
inzichten op. In Venetië wordt hij voortdurend aangezien voor zijn broer, wordt hij 
geconfronteerd met een grote spiegel en leert hij van alles over de meteorologie. Op 
het eiland Djerba is hij getuige van de ondergang van een Amerikaans echtpaar en 
hun zelf gecreëerde tuinparadijs en op IJsland ontmoet hij een landgenoot die er als 
gids dagelijks dezelfde weg aflegt in een permanent va-et-vient, omdat de vulkaan in 
de weg staat van een volledig circuit. In Japan maakt Paul kennis met de tuinkunst die 
zo mooi het binnen en buiten, mannelijke en vrouwelijke, yin en yang integreert en 
in Vancouver met een ingenieur die zich bekeerd heeft tot de kunst. Het is 1961 als 
hij arriveert in Berlijn en daar is hij getuige van de afsluiting van Oost- en West-
Berlijn en de bouw van de muur. Om van oost naar west te komen, moet hij door een 
onderaardse gang waar hij linkerarm en –been verliest. Thuisgekomen op La Cassine 
herstellen zijn wonden en leeft hij als gehandicapte met aandacht voor zijn omgeving 
en voelt hij zich opgenomen in een spirituele eenheid met zijn broer.  

3. Zeggingskracht voor het recht? 
Les Météores schetst het portret van de groei naar zelfstandigheid en inzicht van een 
tweeling, maar lijkt nauwelijks relevant voor het recht. Herkenbare juridische 
gebeurtenissen, personages of scenografie doen zich niet voor: geen ‘trial-scene’, 
geen ‘cross-examination’,4 dus geen directe behandeling van ‘lawyers’ typical traits’ 
of ‘literary lawyers’ consistent characteristics’ als verbale manipulatie, afzijdigheid 
van het menselijk gewoel, misantropische houding, ethisch relativisme, zuinigheid of 
passiviteit.5 Ook komen in deze roman geen herkenbare rechtsfiguren voor. De 
vraag naar aansprakelijkheid voor het ongeluk dat Paul overkomt in de Berlijnse 
tunnel wordt niet gesteld. De roman bekommert zich niet om juridische fenomenen 
als contract, aansprakelijkheid, eigendom, familierelaties, misdrijf en straf, 
staatsrechtelijke verhoudingen en dergelijke.  

Kortom vanuit een Recht & literatuurlezing die is gericht op herkenbare juridische 
elementen in een literaire tekst valt er op het eerste gezicht weinig met Tourniers 
boek aan te vangen. Verder onderhoudt deze roman een wat lastige verhouding tot 
de emoties van de lezer. Wie vanuit een recht & literatuuroptiek wil hard maken dat 
een jurist na het lezen van Les Météores met meer empathie naar tweelingen kijkt, 
komt waarschijnlijk bedrogen uit. De gebeurtenissen zijn te fantastisch en te grotesk 
om te kunnen ontroeren.  

                                                             
 4 J. Wigmore, A list of legal novels, in: 2 Illinois Law Review 17, p. 574 (1922) 
5 R. Weisberg, Poethics and other Strategies of Law and Literature (New York: Columbia 

University Press, 1992), p. 55 waar hij zes karakteristieken opnoemt van literaire juristen. 
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We hebben hier wel te maken met een zeer vormbewuste literaire tekst. Het verhaal 
is nauwkeurig geconstrueerd en heeft een hoog intertekstueel gehalte, zoals de 
namen van de personages al illustreren. Een voorbeeld uit de passages over de jeugd 
van de tweeling maken beide punten duidelijk. Tijdens een bezoek aan een kermis 
brengt Jean zijn broer Paul tot een existentiële angstaanval wanneer hij, Jean, zich in 
een attractie waagt in de vorm van een levensgrote centrifuge. Een nogal afzichtelijke 
figuur, luisterend naar de naam Tiffauges (de mensenvreter uit De Elzenkoning) 
houdt Jean, de centrifugale krachten tartend, voor zich uit gestrekt.  

Kenmerkend is ook het ironische karakter van de roman. Tegelijkertijd werpt de 
roman een blik van mededogen op het handelen van de personages. Gemakkelijke 
conclusies zijn er niet uit te trekken. Tournier zet veel tussen aanhalingstekens, ook 
de eigen boodschap en de eigen literaire techniek. Zie bijvoorbeeld de verwijzing 
naar Tiffauges in het hiervoor gegeven voorbeeld. De roman persifleert hier het 
verschijnsel van intertekstualiteit die over het algemeen betrokken wordt op 
andermans werk. Verder zorgt het ontroerende, maar ook markante personage van 
de oom Alexandre ervoor dat het thema van de roman, de Bildung van Paul, zowel 
scherper naar voren treedt als wordt gerelativeerd. Deze homoseksuele oom van de 
tweeling, wordt vanwege het overlijden van een familielid van de ene dag op de 
andere dag de directeur van een aantal afvalverwerkingsbedrijven en vuilnisbelten in 
Frankrijk en Marokko. Hij maakt zichzelf tot de Dandy des gadoues, de koning van ’t 
slikpaleis. Hij gaat immer onberispelijk gekleed in zijde en fijne katoen, aan zijn vest 
zes médaillons, elk gevuld met een concentraat van een van de zes afvalbergen. Aan 
zijn arm draagt hij Fleurette, zijn zwaard in wandelstokvermomming. Deze groteske 
versie van de Bourgeois gentilhomme, maakt zijn eigen Odyssee op zoek naar een 
geliefde. 6 Vanuit zijn marginale positie aan de achterzijde van de maatschappij 
ontleedt hij de samenleving.  

Op de keper beschouwd, werpt deze roman eenzelfde ironische blik op de wereld als 
dit personage. Onder het oppervlak van een avontuur en van een educatief ideaal 
levert de roman in wezen een reis langs meerdere filosofieën over macht en recht en 
belicht daarin de rol van taal, het denken, verbeeldingskracht en liefde. Les météores is 
daarmee wel degelijk van belang voor het vraagstuk van dit proefschrift.7 De roman 
levert een Bildunggeschichte van het denken over recht. Een startpunt voor de 
bespreking vormen de gebeurtenissen in Berlijn, laatste station op de reis van Paul. 

                                                             
6 Vgl. Tournier, Le vent Paraclet, p. 260. 
7 Vgl. Tournier: ‘Mon propos n’est pas d’innover dans la forme, mais de faire passer au 

contraire dans une forme aussie traditionnelle , préservée et rassurante que possible une 
matière ne possédant aucune de ses qualités.’Tournier, Le vent Paraclet, p. 195. 
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4. De geboorte van de stad 
Paul arriveert in augustus 1961 in Berlijn, verdeeld in een oostelijk en westelijk deel, 
waarvan het eerste in ras tempo zijn menselijke kapitaal verliest. In de nacht van 12 
op 13 augustus sluiten de militairen en Vopo’s de grens hermetisch af en starten met 
het bouwen van een muur. Eerst is er nog de mogelijkheid om vanuit de huizen op de 
grenslijn de westerse straat op te stappen, weldra kan men nog slechts met een 
noodsprong vanaf de zolder springen. En degenen die niet willen of kunnen 
springen, blijven in het donker achter. Met een kleine groep luistert Paul op een 
vrijdagavond naar het verhaal van een priester. In een omgeving die voor de 
kijkers/lezers van vandaag zal doen denken aan beelden uit Syrië noemt de priester 
voorbeelden van broederstrijd om de stad.  

(Le) fratricide est de toutes les générations, de tous les siècles. (...) Et on dirait que 
ce premier fratricide [d’Abel par Caïn] a servi de modèle dans la légende et dans 
l’histoire de l’humanité. Des frères jumeaux Jacob et Esaü, l’Ecriture sainte nous 
dit qu’ils se battaient déjà avant de naître dans le sein de leur mère Rebecca. Et puis 
il y a eu Remus et Romulus, Amphion et Zêthos, Etéocle et Polynice, tous frères 
ennemis, tous fratricides... (...) Je pense à notre chère ville martyrisée, (...) et je 
m’aperçois que ces vieilles histoires, ces légendes que je viens d’évoquer me 
ramènent à elle, car, voyez-vous, elles ont toutes mystérieusement un point 
commun. Ce point commun, c’est la ville. Une ville symbolique qui chaque fois 
paraît exiger le sacrifice fratricide. Ayant tué Abel, Caïn s’enfuit loin de la face de 
Dieu, et il fonde une ville, la première ville de l’histoire humaine, qu’il appelle du 
nom de son fils, Henoch. Romulus tue Remus, puis il trace l’enceinte de la future 
Rome.8  

Het fragment van de priester maakt de lezer opmerkzaam op de literaire vorm van 
deze roman. Tourniers verhaal heeft de vorm van een literaire mythe. We hebben het 
dan over een literaire mythe, niet over een mythe als een genaturaliseerde 

                                                             
8 Tournier, Les météores, p. 595. ‘But fratricide occurs in every age, in every generation. 

'And it is as though that first fratricide [of Abel by Caïn] had served as a model 
throughout the legends and the history of mankind. Of the twin brothers, Jacob and Esau, 
the Bible tells us that they struggled together in the womb of their mother Rebecca even 
before they were born. And then there were Romulus and Remus, Amphion and Zethos, 
Eteocles and Polynices, and brothers and enemies, all fratricides…(…) I am thinking of 
our dear, martyred city, (…) and I realize that these old tales, these legends I have been 
talking of all bring me back to it, for you see they all mysteriously have one thing in 
common. That thing is a city. A symbolic city which seems every time to demand the 
fratricidal sacrifice. After killing Abel, Cain fled from the face of God and founded a city, 
the first city in human history, and called i after the name of his son Enoch. Romulus 
killed Remus, then marked out the walls of Rome.' Michel Tournier, Gemini, Anne Carter 
(transl.), Methuen Books, 1985, p. 429-30. 
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toevalligheid, een rechtvaardiging achteraf van wat niet te rechtvaardigen valt.9 Bij 
een literaire mythe daarentegen gaat het om een fundamenteel en heilig verhaal dat 
werkt via onder meer sterke symbolische tegenstellingen en de logica van de 
verbeelding.10  

We vinden die kenmerken voor een belangrijk deel terug in Les Météores. De roman 
wordt net als mythen verteld door meerdere auteurs (beide broers, Alexandre). Via 
de intertekstuele verwijzingen spreekt ook nog eens de literaire traditie mee, zo zou 
je kunnen stellen. Tenslotte spelen opposities en het symbolische een grote rol in het 
verhaal. Zo wordt de thematiek weerspiegeld in het feit dat handelingen en 
personages elkaars tegenhanger vormen. Dat krijgt gestalte in motieven als spiegels, 
het weefgetouw (schering en inslag), wind en water (de beweging tussen kosmos en 
aarde, symbool van de dialectiek) en aarde en vuur (Pinksteren), geografische 
elementen als eilanden (de in zichzelf beslotenheid), kust (grensgebied) en vlaktes, de 
reis (verbonden met verplaatsing en vervreemding) en de stad (gemeenschap).  

De positionering van deze gebeurtenis in Berlijn, einde en startpunt van Europa, 
maakt attent op de historische relevantie van het verhaal over broeders die elkaar 
kwijtraken. Maar het fragment is om nog meer redenen van belang. De priester 
verwijst hier naar de fundamentele mythe van de tweelingen. Hiermee vestigt dit 
fragment de aandacht op de literaire inzet van de roman van Tournier. De roman 
pakt de oude traditie van de tweelingmythe op en plaatst deze in de juridische en 
politieke actualiteit van de 20e eeuw.  

5. Recht als bolwerk tegen begeerte, het Hobbesiaanse perspectief 
De priester stelt hier het raadsel aan de orde over de stichting van een stad. Hij 
verwijst naar het geweld dat voorafgaat aan saamhorigheid, naar het bloed dat kleeft 
aan de muren rondom de stad, muren die nodig zijn om binnen de muren de vrijheid 
en gelijkheid te waarborgen. Immers, zoals de priester stelt:  Kaïn sloeg Abel, Jacob 
verdreef Esau en Romulus doodde Remus. Aan broederschap gaat blijkbaar 
broedermoord vooraf. Het lijkt niet anders te kunnen gaan dan dat één broer wint en 
de ander over de aarde zwerft. Eén wordt de sedentair, de ander de nomade. Eén de 
thuisburger, de ander, het slachtoffer, de wereldburger.  

                                                             
9 R. Barthes, Mythologies, Points Ess (Seuil, 1957), p. 187 ev..Voorbeelden zijn de mythe 

van het stokbrood of van de 2CV. 
10 Ph. Sellier, Essais sur l'imaginaire classique, (Paris: Honoré Champion, 2005) p. 19 ev, zie 

ook Inleiding par. 6.  Zie ook P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur 
l’imagination constituante (Éditions du Seuil, 1983), p. 127.  Mythen hebben niet altijd 
deze kenmerken. De zogenaamde literaire mythen missen  de religieuze functie, worden 
niet voor waar gehouden en zijn van de hand van een bekende schrijver, zoals bijv. de 
Faust of Don Quixote, vgl. Sellier, t.a.p. Maar Tournier speelt daar weer mee. 
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In deze situatie valt de theorie van René Girard te herkennen. Deze Frans-
Amerikaanse filosoof stelt dat mimetische begeerte de centrale drijfveer vormt van 
het menselijk handelen.11 De één wil als de ander zijn, want dat verschaft hem een 
identiteit. Nabootsing bindt, maar als er te weinig afstand is tussen de één en de 
ander, dan slaan nabootsing en samenhang om in rivaliteit. Deze rivaliteit kan slechts 
opgelost worden door het offeren van een zondebok. 12 En zo gaat het ook in dit 
verhaal, zo lijkt het. Paul heeft geen identiteit; hij begeert Jean intens. Jean nu offert 
zichzelf op door weg te gaan, afstand te scheppen, waarmee Paul bij wijze van 
spreken koning wordt. 

Kortom, de stad, dat wil zeggen, de politieke dimensie van de samenleving (polis) zou 
geboren worden uit het offer. Ze berust op een geweldsmoment. En met het offer 
van de een ten gunste van de ander is ook verdeeldheid het kenmerk van het 
politieke. Verdeeldheid is het lot van de stad. Daarmee zou de stad of staat de functie 
hebben om geweld buiten de muren te houden en binnen de muren te beheersen. De 
staat is een bolwerk, naar buiten en naar binnen en het recht is daartoe 
instrumenteel. Het recht beschermt de een tegen de ‘mimetische identiteitsbegeerte’ 
van de ander door bevoegdheden en eigendom te waarborgen en de orde te bewaren 
binnen de stad. Kortom de muren om de stad en de orde in de stad zijn bedoeld om 
verder bloedvergieten te voorkomen.  

Deze interpretatie doet denken aan de Hobbesiaanse legitimering van de macht.13 
Chaos (‘fear and I were born twins together’) en de noodzaak deze te beheersen zijn 
terug te voeren op identiteitsbegeerte.14 In het licht van de idee van erkenning als 
bron van legitimiteit en geloofwaardigheid, verwijst deze visie op recht naar de strijd 
om erkenning. Ieder individu strijdt om erkenning door nabootsing van de ander en 
begeerte van diens goederen. Kortom, de macht is hier niet zozeer gelegitimeerd 
door het recht, (de rule of law), maar het recht is gelegitimeerd door het doel van het 
dienen van de macht (the law of the ruler). De strijd om erkenning leidt hier 
uiteindelijk tot een ontkenning van de ander. Sterker nog: voordat de ander er kan 
zijn, is hij al verdreven. De afstand tot de Bijbelse moraal lijkt onoverbrugbaar. 

                                                             
11 Letterlijk: begeerte tot nabootsing 
12 R. Girard, La violence et le sacré (Paris: Grasset, 1972); Hierover ook uitgebreid: H.. 

Achterhuis, Met alle geweld, een filosofische zoektocht (Lemniscaat, 2008). 
13 Zie ook hoofdstuk 4 over Pascal en o.a. Luther en Calvijn. 
14 Daarnaast roept deze interpretatie van het verhaal van de priester ook, als ik Ellian 

begrijp, associaties op met het denken van Carl Schmitt. Zie: A. Ellian, ‘Het recht, de staat 
en de soevereiniteit van de beslissing bij Scholten, Schmitt en Kelsen’, in Recht, beslissing 
en geweten, A. Ellian, T. Slootweg & C. E. Smith e.a. (Deventer, 2010), pp. 203–21. Niet 
onbelangrijk zijn ook de visie van Pascal en commentaar van Derrida (Hoofdstuk 5). ‘La 
loi’ kan niet zonder de macht, maar de macht heeft ook ‘la loi’ nodig.  
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Tourniers roman verbeeldt echter ook een andere bron van legitimiteit dan de orde 
van de macht. Het tweelingmotief verwijst niet alleen maar naar broederstrijd en 
dienstbaar recht. De tweeling zit elkaar niet alleen in de weg, maar zijn ook aan 
elkaar gehecht. Ze onderhouden een breekbaar evenwicht. Naast strijd is er liefde, 
volkomen liefde. We kunnen het verhaal over de tweelingbroers dan ook met nog 
een andere mythe in verband brengen, namelijk de middeleeuwse mythe van de twee 
lichamen van de koning. Immers, het middeleeuwse denken was geïntrigeerd door 
het verschijnsel van de tweeling en kende de koning zowel een spirituele als een 
lichamelijke hoedanigheid toe.15 Als het lichaam van de koning sterft, blijft de koning 
niettemin in leven. Le roi est mort, vive le roi! Dat getuigt ervan dat de fysieke 
hoedanigheid nooit alleen maar beslissend is voor fundering van het recht. Zo ook 
biedt de roman van Tournier zicht op de geboorte van de stad en op grondvesting 
van het recht in een andere logica dan die van bolwerk van verdeeldheid, namelijk in 
een ideaal van harmonie en wederkerigheid. Zoals de poort van oorlog en vrede in 
Troie, heeft ook het recht een dubbel gezicht.  

Vooralsnog wordt hiermee in ieder geval wel duidelijk dat het verhaal van de 
tweelingbroers niet alleen maar een psychologische vertelling is over een tweeling, 
maar refereert aan het fundamentele gegeven van de intermenselijke verhouding, 
een gegeven dat aan de basis ligt van de stichting van de stad. Voor inzicht in dat 
andere gezicht van het recht, moeten we terug naar het begin van het verhaal. 

6. Recht uit liefde, het platonische perspectief 
De roman beschrijft de tweeling in babytijd als een embryonale eenheid met twee 
gezichten.  

Ils [de tweeling als baby] dorment, et, rendus au plus intime d’eux-mêmes, 
ramenés à ce qu’il y a en eux de plus profond et de plus immuable – ramenés à leur 
fonds-commun – ils sont indiscernables. C’est le même corps enlacé à son double, 
le même visage aux paupières mêmement abaissées qui présente à la fois sa face et 
son profil droit, l’une ronde et sereine, l’autre sec et pur, tous deux murés dans un 
refus unanime de ce qui n’est pas l’autre.16 

                                                             
15 Zie hierover: E.H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, A Study in Mediaeval Political 

Theology (Princeton, Oxford: Princeton University Press, 1957). De mythe was 
geïnspireerd door de religieuze symboliek van het lichaam van Christus als zowel fysiek 
als mystiek. Hierover C. Lefort, The Political Forms of Modern Society, Bureaucracy, 
Democracy, Totalitarianism (Cambridge MA: The MIT Press, 1986), p. 302: ‘Long after 
the features of liturgical royalty had died away, the king still possessed the power to 
incarnate in his body the community of the kingdom, now invested with the sacred, a 
political community, a national community, a mystical body.’ 

16 Tournier, Les Météores, p. 12. ‘Asleep, reverted to their most private selves, reduced to what is 
deepest and most unchanging in them -- reduced to their common denominator -- they are 
indistinguishable. It is the same body entwined with its double, the same visage with the same 
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De tweeling vormt een wereld op zichzelf, een klein universum dat nog lijkt 
geworteld in de aarde en nog verbonden met het moederlijke vruchtwater.  De relatie 
tussen de twee jongens wordt bij elkaar gehouden door een ’s nachts herhaalde 
lichamelijke verstrengeling en door een geheimtaal (‘cryptophasie’) met eigen en 
voor anderen onbegrijpelijke termen, het éolien of windtaal.  

Nous faisions l’économie et d’un terme abstrait et de tous les concepts faisant 
partie de sa compréhension. Nous ignorions le concept général de fruit. Mais nous 
avions un mot – paiseilles – pour désigner pomme, raisin, groseille et poire.17  

Anders dan de naam éolien of windtaal doet vermoeden is deze taal loodzwaar. De 
taal bevat zelfgemaakte woorden.  Daarmee duiden de broers een veelheid van 
voorwerpen aan; alleen veelzeggend voor de tweeling zelf, binnen hun besloten en 
zelfgeschapen wereld. De broers onderhouden een absolute dialoog die niemand 
anders toelaat. De tweelingtaal is een gesloten taal, een bolwerk tegen de 
buitenwereld.  

L’éolien … se caractérise par une part d’implicite anormalement importante, 
tellement que l’explicite reste toujours au-dessous du minimum indispensable à un 
déchiffrement par des témoins extérieurs. (…) C’est un dialogue absolu, parce que 
impossible à faire partager à un tiers, dialogue de silences, non de paroles. 
Dialogue absolu, formé de paroles lourdes, ne s’adressant qu’à un seul 
interlocuteur, frère-pareil de celui qui parle.18 (p. 181/183) 

De broertjes demonstreren hier een vorm van totale liefde. Elkaar beminnend 
vormen zij, onbedorven en zuiver, een erotische eenheid van het schone en het 
goede. Filosofisch vertaald, belichaamt de tweeling Plato’s ideeën over liefde en 
recht. Plato meende immers dat de begeerte naar het schone en goede, 

                                                                                                                                               
lowered eyelids, presenting at once its full face and its right profile, the one chubby and tranquil, 
the other pure and clear-cut, and both entrenched in a mutual rejection of everything outside the 
other.’ Michel Tournier, Gemini, Anne Carter (transl.), Methuen Books, 1985, p. 429-30. 

17 Tournier, Les Météores, p. 181. ‘What we were doing, in short, was to compress into one both 
the abstract term and all the concepts understood to belong to it. We were unfamiliar with the 
general concept of fruit. But we had a word -- grapple -- to describe apple, grape, gooseberry, 
and pear.’ Michel Tournier, Gemini, Anne Carter (transl.), Methuen Books, 1985, p. 132.  

18 Tournier, Les Météores, p. 181 ev. ‘Aeolian (…) is marked by an abnormally large implicit 
part, so that the explicit always remains below the minimum necessary to make it decipherable 
by outside listeners. (…) As a dialogue it is absolute, because impossible to share with a third 
party. It is a dialogue of silences, not of words. An absolute dialogue composed of ponderous 
words addressed to one interlocutor only, the speaker’s identical twin.’ Michel Tournier, 
Gemini, Anne Carter (transl.), Methuen Books, 1985, p. 133. 
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verpersoonlijkt door Eros, de gerechtigheid voortbrengt.19 Zo ook valt bij de broers 
liefde samen met gerechtigheid. Ze maken heel wat ooit onterecht gescheiden is. 

Als we even terugdenken aan de hiervoor besproken passage over de mythische 
tweelingen en over de geboorte van het recht uit een broedermoord, zien we dat 
deze elkaar beminnende tweeling een standpunt over legitimiteit en recht symboli-
seert dat daar diametraal tegenover staat. Hiervoor immers toonde de broeder-
moord het recht als instrument ter bescherming van de macht en als bolwerk tegen 
begeerte. De innige liefde tussen Jean en Paul leert echter dat rechtvaardigheid juist 
gebouwd is op begeerte. Die begeerte betreft dan geen goederen, maar de ander, 
althans de harmonie zoals deze een vorm vindt in de ander. In het harmonieuze en 
volkomen tweelingrecht is de stad van broederschap een vanzelfsprekendheid. Dit 
‘tweelingrecht’ vormt met dit alles een intrigerende verbeelding van Plato’s ideeën. 
De liefde en rechtvaardigheid betreffen niet zozeer een individu, maar het schone en 
het goede als verwezenlijkt in dat individu. Het schone en goede is daarmee een 
onpersoonlijk fenomeen. Gerechtigheid is een idee waarover niet gesproken kan 
worden, maar wat slechts vatbaar is voor aanschouwing.20 Legitimiteit wortelt hier 
niet in macht en orde, maar in de idee van Liefde. 

Woordloze gerechtigheid  
Laten we deze gedachte weer in relatie brengen met de notie van ‘erkenning’. In het 
Bijbelverhaal bleek erkenning van de ander als persoon een bron van geloofwaar-
digheid en legitimiteit. Die erkenning wordt geschonken. Het is een gratuite daad en 
daarom des te waardevoller volgens de christelijke moraal, want je doet het goede 
niet als je weet dat je het doet.21 Hiervoor, in de tweelingmythe, bleek macht, 
beschermd door het recht, de uitkomst te zijn van een strijd om erkenning. Ieder 
strijdt om erkenning en het recht voorkomt dat dit een verwoestende strijd wordt. 
Recht als erkenning van de ander versus recht als bescherming tegen de strijd om 
erkenning: twee versies van erkenning en twee visies op het recht dus. Maar hoe zit 
het in de relatie van het platonische tweelingrecht? Heeft erkenning daar nog een 
plaats? Laten we terugkeren naar het verhaal over de jeugd van de tweeling. 

De roman beschrijft hoe Jean de ‘cellule gémellaire’ ontvlucht en arpenteur wordt, 
landmeter. Hij wordt ontdekker en zwerver, een rusteloze, maar ook nieuwsgierige 
mens, de cartograaf van mens en wereld.22 Paul reist Jean achterna in een onstilbaar 
verlangen naar herstel van de verloren eenheid en harmonie. Het vertrek van Jean en 

                                                             
19 T. Slootweg, ‘Liefde, gerechtigheid en recht, proeve hunner verhouding bij Plato en 

Kierkegaard’, in Recht, beslissing en geweten, A. Ellian, T. Slootweg & C. Smith e.a. 
(Deventer: Kluwer, 2010), p. 153. 

20 Zie Slootweg, T., ‘Liefde, gerechtigheid en recht, proeve hunner verhouding bij Plato en 
Kierkegaard’, t.a.p. 

21 H. Arendt, Verantwoordelijkheid en oordeel (Rotterdam: Lemniscaat, 2004), p. 128.   
22 Jean is ook als Kafka: de hoofdpersoon in Das Schloss is een landmeter. 
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het onstilbaar, ontroostbaar verlangen van Paul onthullen echter een schaduwzijde 
van die platonische harmonie als bron van legitimiteit. Het woord ‘erkenning’ komt 
in deze platonische relatie niet voor. Paul knuffelt zijn broer zogezegd dood. Hij 
erkent zijn broer niet, maar beleeft hem als een verlengstuk van zichzelf. Zomin als 
‘erkenning’ komt het woord om over erkenning te spreken of te denken voor in de 
harmonieuze absolute platonische dialoog van de broers. In het woordloze absolute 
bestaan van de tweelingbroers is idee van het recht onbenoembaar.23  

Met dit gebrek aan erkenning plaatst de roman een vraagteken bij die platonische 
gerechtigheid. Het verlangen naar de ander in een zoektocht naar het ideaal van 
gerechtigheid kan die ander juist ontkennen. Daarnaast blijkt deze gerechtigheid 
eigenlijk iets waarover niet gesproken kan worden. Zij wordt alleen onbewust 
beleefd. Ten derde leidt deze vormgeving van gerechtigheid tot een eeuwige, maar 
onbegrepen ervaring van een tekort. Het vertrek van Jean confronteert Paul met het 
feit dat er een kloof is tussen wat hij, Paul, wil en wat hij kan.24 Die confrontatie 
begrijpt hij echter nog niet. Hij kan deze ook niet begrijpen, want hij heeft er geen 
woorden voor. 

Laten we dit opnieuw vertalen naar de sfeer van het recht. De tweeling demonstreert 
hier legitimiteit als een woordloze en onbewuste ideocratie, iets waarover je niet 
praten kunt en wat ten diepste een ontkenning inhoudt van de ander als van het 
zelf.25 Met andere woorden, als het recht of als de rechtstaal een in zichzelf besloten 
wereld is, kunnen  deze het individu en het individuele geval ontkennen. Dat 
onderstreept het belang van woorden, denken, taal en een verschil tussen gedachte 
en wereld. Dit blijkt ook nog eens als we terugdenken aan de Bijbelpassage. Het 
Johannesevangelie schenkt zijn lezers woorden om er de gedachte van erkenning 
mee uit te drukken. Een gelegenheid die het juridisch denken dankbaar heeft 
aangegrepen om het rechtssubject te benoemen. Het belang van taal, woorden en het 
besef van het verschil tussen woord en ‘ding’ komt ook naar voren als we letten op de 
rol die de figuur van ongelovige Thomas in deze roman speelt.  

7. Recht van God, het religieuze perspectief 
Tournier plaatst het personage van Thomas in de literaire traditie die stelt dat 
Thomas de tweelingbroer van Jezus is.26 Thomas Koussek, jeugdvriend van 
Alexandre, de scabreuze oom van de tweeling, is een abt in een Parijs’ klooster. In 
zijn schooljaren versiert deze Thomas zijn lessenaar met beeltenissen van Jezus. Zo 
treft Alexandre hem op een nacht aan in de crypte van de schoolkapel, liggend onder 

                                                             
23 Anders dan een nominalist die meent dat de mens de dingen benoemt, was Plato een 

realist die meent dat de ideeën hun aanduiding uit zichzelf verdienen. 
24 Arendt, a.w., p. 130.  
25 In de zin van ‘selfhood’ of ‘ipséité’. 
26 Ontleend aan de collective heiligenlevens van Voragine, zie nawoord Hoofdstuk 4. 
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een houten kruisbeeld. Na zijn schooltijd vereenzelvigt Thomas zich zodanig met 
zijn ‘held’ dat hij er ziek van wordt. Hij teert uit en wordt geheel doorzichtig: ‘tout 
trahissait un mimétisme blasphématoire (…)’.27 De Thomasfiguur van Tournier is 
hier niet de positivistische realist die zo nodig moet zien om te kunnen geloven, maar 
de mysticus die verlangt naar volkomen eenwording met Jezus, een ‘communion 
charnelle’, zo verwoordt de abt dit zelf.28 Een verblijf in het klooster Le Paraclet29 
verlost hem van deze ‘maladie du Christ’. Zo is hij de christelijke obsessie met het 
vlees en de dood (gesymboliseerd door het kruisbeeld) te boven gekomen. Hij heeft 
zijn liefde voor Christus, lichaam van de kerk, Jumeau Absolu van hem en de 
mensheid, weten te vergeestelijken tot liefde voor de Heilige Geest, de ziel van de 
kerk, een liefde die de gehele mensheid omvat. ‘Ma didymie est devenu universelle. 
Le jumeau déparié est mort, et un frère des hommes est né à sa place’.30 Die Heilige 
Geest, die gevlamde paracleet, is geen mathematische onaanraakbare abstractie. Hij 
bevindt zich in een gebied tussen de abstracte dimensie van God en de lichamelijke 
dimensie van Jezus en van de mensen. Hij is wind, storm, adem – in het Hebreeuws 
ruah, een bijzondere taal die de essentie van de dingen vermag uit te drukken: 

Ces mots sont les choses en soi, les choses elles-mêmes, et non leur reflet plus ou 
moins partiel et menteur, comme le sont les mots du langage humain. Et parce que 
ce logos exprime le fonds commun de l’être et de l’humanité, les hommes de tous 
les pays le comprennent immédiatement (...).31 

De goddelijke taal van de spirituele liefde is als een wind en als zodanig een soort 
meteorologische factor voor de relaties tussen mensen. Kortom: Abt Thomas maakt, 
evenals tweelingbroer Paul, de omslag van een letterlijke en fysieke geloofsbeleving 
naar een spiritueel geloof, gebaseerd op een figuurlijke en mystieke interpretatie van 
de woorden van de Schrift. Zoals hij zelf stelt: 

Le Christ doit être dépassé. La grande erreur de l’Occident chrétien consiste en un 
attachement trop exclusif à la personne, à l’enseignement, voire même au corps du 

                                                             
27 Tournier, Les météores, p. 152.  ‘alles aan mij verraadde een blasfemische poging tot 

nabootsing.’[eigen vert.] 
28 Tournier, Les Météores, p. 151. Een interpretatie die vaker wordt gegeven van de vraag 

van de Bijbelse apostel; niet bewijs, maar ervaring was zijn drijfveer. Vgl. Ch. Labre, 
Dictionnaire biblique culturel et littéraire (Paris: Armand Colin, 2002) over Saint Thomas 
van de dichter P. Claudel, Corona Benignitatis Anni Dei (Paris: NRF, 1915). En natuurlijk 
ook de Dionysisiche gedaante van Thomas in hoofdstuk 9. 

29 Le Paraclet is de Heilige Geest als verlosser of trooster. 
30 Tournier, Les météores, p. 160. 
31 Idem. ‘These words are things in themselves, the very things and not their more or less partial and 

lying reflections as the words of human language are. And because this logos expresses the 
common basis of being and humanity, men of every nation understand it instantly (…)’,Michel 
Tournier, Gemini, Anne Carter (transl.), Methuen Books, 1985, p. 115-6. 
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Christ. (…) Ce qu’il faut accepter, c’est que le Christ est mort parce que sa mission 
était terminée, et cette mission consistait à préparer la descente du Saint-Esprit 
parmi les hommes.32 

Wat betekent dit voor het denken over het recht en legitimiteit? Hiervoor, zo zagen 
we, toont de roman via het lot van de geofferde broer het recht als bolwerk tegen de 
strijd om erkenning. Daartegenover stelt de roman de droom van woordloze 
harmonie, de platonische versie van gerechtigheid als liefde. Een terugblik op de 
Bijbelpassage maakt ons er dan van bewust dat deze ideële visie het niet mogelijk 
maakt om te spreken over het individu, een idee die nadrukkelijk wel besloten ligt in 
het evangelie van het Woord. Vervolgens toont de roman de lezer via de lotgevallen 
van Tourniers Thomas (voor bekering) een idee van legitimiteit die wortelt in het 
goddelijke (theocratie).33 Via de groteske liefde van Thomas voor zijn goddelijke held 
verbeeldt de roman een theocratie die het product is van het verlangen naar fysieke 
versmelting met het goddelijke en naar de verwerkelijking van het goddelijke, een 
volkomen nabootsing uit een smachting naar erkenning door de godheid. De 
smachtende Thomas geeft hier een christelijke (middeleeuwse) versie van de 
platonische harmonie. De realisatie van het goddelijk paradijs op aarde maakt echter 
ziek. Tourniers Thomas toont hoezeer deze poging tot nabootsing van het 
goddelijke de idee van het goddelijke geweld aandoet. Het is een ‘mimétisme 
blasphématoire’.34  

Thomas toont dat een religieuze fundering van legitimiteit een corruptie kan 
betekenen van diezelfde religieuze waarden en dat ze kan berusten op een 
‘eenkennige’ spiritualiteit, dat wil zeggen een spiritualiteit met een gebrek aan 
verbeeldingskracht en aan interpretatievermogen. De roman biedt met Thomas’ 
bekering ook een andere visie op religie als bron van legitimiteit. Door zijn bekering 
komt Thomas op het spoor van een spirituele vertaling van de Schrift.35 Thomas’ 
nieuwe universele taal overstijgt de ‘christelijke obsessie’ met het lichamelijke. De 
nieuwe Thomas begrijpt: het gaat niet om het letterlijke zien en voelen van de 
goddelijke Jezus, maar om het vermogen hem te zien als teken en taal. Tourniers’ 
Thomas geeft zicht op een andere interpretatie van het welbekende ‘eerst zien dan 
geloven’. De vermaning kan gelezen worden als een aanmoediging tot geloven als 

                                                             
32 Tournier, Les météores, p. 154. ‘Chist has to be superseded. The great mistake made by Western 

Christianity is in too exclusive an attachment to the person, the teaching, even to the body of 
Christ. (…) What we must accept is that Christ died because his mission was finished, and that 
mission was to prepare for the descent of the Holy Ghost among men.’ Michel Tournier, 
Gemini, Anne Carter (transl.), Methuen Books, 1985, p. 111-2.. 

33 Zie A.M. Bokhorst, Bronnen van legitimiteit, over de zoektocht van de wetgever naar 
zeggenschap en gezag (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2014), p. 85 ev. 

34 Idem 
35 Thomas drukt hier het pantheïsme uit van Spinoza, een andere held van Tournier. 
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een welbewust ‘zien als’ en een uitnodiging om toe te treden tot het domein van het 
figuurlijke en de, zoals wind en adem, altijd veranderlijke verbeelding. Met andere 
woorden: Thomas’ bezoek aan het klooster van de Heilige Geest heeft hem doen 
kennismaken met een alternatieve interpretatiemethode. Het is mogelijk om in een 
historische tekst zowel het eigen en historische karakter te zien als een universele 
strekking die telkens gevonden moet worden. 

Dit laatste maakt duidelijk dat Thomas’ spirituele conversie ook nog op een wat 
directere manier relevant is voor het denken over recht en legitimiteit. Ook de 
juridische traditie kent de verleiding van de vereenzelviging van het woord met de 
werkelijkheid (de betekenaar met het betekende) van de letter met ‘de wet’. De 
traditie kan zich beperken en het recht fixeren in één bron, de wet (legisme) of 
bijvoorbeeld de werkelijkheid (social engineering). De roman drukt met dit alles een 
epistemologie (een manier van kennen) en met name een interpretatie-ethiek uit, een 
spinozistisch ideaal van universaliteit langs spirituele weg en met inzet van 
verbeeldingskracht.  

Dat werpt nieuw licht op de geboorte van de stad en de positie van het recht daarbij. 
De stad wordt niet geboren doordat de één de ander met geweld verjaagt en op 
afstand weet te houden. De stad wordt geboren als de broers (de mensen) in staat 
zijn om op een andere manier naar elkaar te kijken dan als ofwel intens met elkaar 
verbonden ofwel als rivalen. De conversie van Thomas wijst naar een epistemologie, 
een manier van denken. Dit krijgt uitwerking in de avonturen van hoofdpersoon 
Paul en diens conversie. Laten we teruggaan naar de tweelingbroers en naar de reis 
van onze postmoderne apostel Paul.36   

8. Het recht van de koning en het recht van het recht, het absolutistische en 
het positivistische perspectief 

De jongens groeien op in de besloten veiligheid van hun ouderlijk huis nabij de 
weverij en nabij het tehuis voor de ‘innocents’, de geestelijk gehandicapten. Een 
katalyserende gebeurtenis brengt Jean tot besef van zijn situatie. De jongens zijn 
tieners en kopen kleding. Jean tracht zich kleding naar eigen keuze aan te meten en 
staat in een pashokje. Wanneer hij in de driedelige spiegel kijkt, ontwaart de jongen 
de drievoudig vermenigvuldigde beeltenis van zijn broer. Jean realiseert zich opeens 
dat zijn broer de absolute Ander is, een soort gestolde heilige Drie-eenheid. Dit 
confronterende beeld doet Jean beseffen dat hijzelf, wil hij de Een zijn, veroordeeld is 
tot een tragische bestemming als nomade. Eenmaal ouder zal hij, als gezegd, de daad 
bij het woord voegen. Jeans vertrek doet vervolgens Paul besluiten om zijn broer 
achterna te reizen in een poging hem terug te halen in de cellule gémellaire. 

Jean komt tot zichzelf door een spiegel. Ook tijdens de reis van Paul spelen spiegels 
een belangrijke rol. Venetië vormt de eerste halte op zijn zoektocht naar zijn broer. 
Jean blijkt daar echter alweer vertrokken. De stad manifesteert zich als één groot 
                                                             
36 Voor wie meer wil weten: F. Meijer, Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome 

(Amsterdam: Athenaeum--Polak & Van Gennep, 2012).  
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spiegelpaleis. De stadspaleizen spiegelen zich in het water, toeristen spiegelen zich in 
elkaar en in elkaars fotolenzen. Ieder gaat er heen om de stad te herkennen van de 
talloze beelden waarmee de plaats zich in het collectieve geheugen heeft vastgezet. In 
een glasatelier op Murano treft Paul een wonderlijke spiegel waarvan de brede lijst, 
bezet met talloze kleine spiegeltjes die het licht alle kanten uitsturen, het 
gereflecteerde licht uit het middenpaneel verstrooit. Zoals deze spiegel zijn alle 
spiegels van Venetië, merkt een passant, ene Giuseppe Colombo op, die getuige is van 
de scène.  

Ce sont des miroirs inclinés qui obligent à regarder ailleurs. Certes il y a de la 
sournoiserie, de l’espionnage en eux, mais ils vous sauvent des dangers d’une 
contemplation morose et stérile de soi-même. Avec un miroir vénitien, Narcisse 
était sauvé. Au lieu de rester englué à son propre reflet, il se serait levé, aurait serré 
sa ceinture, et il serait parti à travers le monde. On changeait de mythe : Narcisse 
devenait Ulysse, le Juif errant, Marco Polo, Phileas Fogg.37 

De spiegel verstrooit de blik en stuurt de kijker de wijde wereld in. Niettemin ziet 
Paul in eerste instantie vooral zichzelf terug, als een Narcisse die nog niet goed heeft 
gekeken. Deze Colombo, ingegnere, leidt Paul naar het Stazione Meteorologica di 
Venezia en onderwijst hem de geheimen van de winden en de verschillende lagen 
van de atmosfeer. Paul ziet zichzelf en zijn broer als herder van de meteorologische 
elementen (de meteoren), van wolken en wind, heersend over het aards gewoel van 
de sans-pareil. Deze sans-pareil zijn de gewone zielen en heterosexuele stellen, zij die, 
anders dan de tweeling, géén gelijke hebben met wie zij zich verenigd weten in een 
tijdloos en onverbreekbaar verband. Paul ziet de onverbreekbare band die hij en zijn 
tweelingbroer hebben dus als het absolute model voor de menselijke relatie. De 
tweeling is de tegenspeler van de mathematische orde van de sterren. Ieder mens 
heeft de blik van de ander nodig om te kennen. Slechts een tweeling verenigt beide 
gezichten. Volgens Paul geldt: gémellité = ubiquité, de tweeling = het universele model 
van en voor de wereld. De tweeling is voor hem het ‘centre of the universe’.38 

De tweeling als absolute en wetenschappelijk gefundeerde maatstaf 
Paul belichaamt hier een idee van universele geldigheid op basis van perfecte kennis. 
Als we deze pretentie in verband brengen met wat ik hiervoor schreef over de mythe 
van de twee lichamen van de koning, kunnen we zien dat Paul zich koning waant van 
hemel en aarde. De dankzij de Venetiaanse spiegel duizendvoudig vermenigvuldigde 
beeltenis van zijn lichaam geeft hem de indruk van ubiquiteit, precies zoals de 
middeleeuwse koning verondersteld werd te beschikken over legal ubiquity. 

Tournier, Les météores, p. 432. Vertaling Tournier 'Gemini' p. 310.
They are angled mirrors, which force you to look elsewhere. There is certainly an            
element of slyness, of spying in them, but they save you from the perils of a barren, 
moody contemplation of yourself. With a Venetian mirror, Narcissus would have 
been saved. Instead of remaining glued to his own reflection, he would have got up, 
tightened his belt and gone out into the world. It would make a different myth: 
Narcissus become Ulysses, the Wandering Jew, Marco Polo, Phileas Fogg…
Alle verwijzingen in het slot van deze paragraaf: Tournier, Les Météores, p. 421. 

37

38
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middeleeuwse koning verondersteld werd te beschikken over legal ubiquity. De 
meteoroloog geeft deze pretentie bovendien een wetenschappelijke basis. ’s Konings 
wet is dus een natuurwet geworden. Koning Paul is nu een op werkelijkheid 
gebaseerde waarheid en zijn rechtsregels een op kennis en orde gebaseerd systeem 
dat overal en altijd geldig is. In het verlengde van Pauls universalistisch absolutisme 
ligt een opvatting over het recht dat neerdaalt uit een wetenschappelijke hemel, en 
zulks niet vanuit een gratuite daad van goddelijke erkenning, maar vanuit een hard 
won superieur wetenschappelijk inzicht, een Grundnorm als supernorm. Deze ene 
supernorm vindt in zijn eigen perfectie de maatstaf voor zijn hoedanigheid van bron 
voor legitimiteit en geldigheid. De supernorm is bron van lagere normen en valideert 
hun geldigheid en bevat in zichzelf de maatstaven op basis waarvan conflicten tussen 
regels beslist kunnen worden. De sterrenfilosofie van Paul biedt dus zicht op een 
zuivere versie van een modern rechtspositivisme dat is gebaseerd op opvattingen 
over wetenschappelijke kennis en logica, op de rule of an allknowing superlaw. Koning 
Paul maakt echter duidelijk dat deze supernorm, een mythe is in de schaapskleren 
van een natuurwet, een fictie die zichzelf rechtvaardigt.  

Het is van belang om dit recht als superlaw even te vergelijken met de eerdere door de 
roman gesymboliseerde visies op het recht. Het recht als bolwerk vond zijn 
legitimatie in de bescherming tegen de rauwe en chaotische werkelijkheid. Het recht 
van Thomas (na bekering) vond zijn legitimatie in de neerdalende liefde van het 
goddelijk woord. Het natuurwetenschappelijk geïnspireerde ‘sterrenrecht’ van Paul 
vindt zijn legitimatie in een combinatie van beide. Een fysieke realiteit legitimeert de 
macht van het woord om de werkelijkheid te beheersen. Maar de lezer weet 
inmiddels dat dit positivistische ‘sterrenrecht’ slechts een uitvergrote versie is van het 
platonische recht van de jonge tweeling. Kortom, al deze rechtsopvattingen berusten 
op de legitimiteit van het Ene. Dat Ene ligt bestorven in het lichaam, de werkelijk-
heid, de wetenschap of de Idee (en dat laatste het meest van alle). Het is alwetend, 
mathematisch, validerend en bevat zijn eigen maatstaf voor gelding.39 Deze 
romaneske schets van het recht als gelegitimeerd door het Ene vinden we realiter 
terug in eenvormige ideologieën, de autocratie, de platonische aristocratie (die zich 
niet anders rechtvaardigt dan door zichzelf), de theocratie en de ‘legiscratie’, de wet 
die zich rechtvaardigt doordat zij de gekende wet is.40 

                                                             
39 Vgl. C. Lefort, The Political Forms of Modern Society, Bureaucracy, Democracy, 

Totalitarianism (Cambridge MA: The MIT Press, 1986), p. 292 e.v. over totalitarianisme. 
The body politic vormt het Ene lichaam dat bij elkaar wordt gehouden door een macht als 
het Ene en een Ander die gezien wordt als de vijand van het volk. Vgl. ook Willem-Jan 
Kortleven, ‘Theocratie of democratie, De lege plaats van de macht bij Lefort en Spinoza’ 
(Universiteit Leiden, 2007). 

40 Legiscratie staat voor de bron van legitimiteit die uitsluitend zou bestaan uit wetten, in 
lijn met de attitude van het romanpersonage. Dat is een beperkter begrip dan de 
‘nomocratie’ in de zin van rechtsstatelijkheid als ‘rule of law’. Vgl.: A.M.. Bokhorst, 
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Tweelingbroer Paul, heerser over wind en wolken, mythe vermomd als natuurwet, 
blijkt hiermee de drager te zijn van de potentie tot vernietigende dictatuur. Deze 
interpretatie vindt nader steun in andere romans van Tournier. Zijn roman De 
Elzenkoning vertelt het verhaal over een krijgsgevangene, de afzichtelijke menseneter 
Tiffauges, die in dienst van Hitler komt. (Voor Tournier is het raadsel van het 
nazisme nooit ver weg.) Hij ronselt kinderen die zullen worden opgevoed tot 
modelburgers van de Hitlerjugend. Tiffauges wordt het herkenbare, menselijke en 
daarmee confronterende gezicht van de behoefte van de mens om via de jeugd de 
wereld te hervormen en om op te ruimen, voor eens en altijd.41 Paul symboliseert 
hiermee het menselijk denken dat zichzelf en zijn creaties letterlijk neemt, een 
menselijke verbeeldingskracht die zich verslikt in zijn eigen creaties. Vertaald naar 
het recht, verbeeldt Paul het juridisch (en politieke) denken dat zijn instituties niet 
herkent als door menselijke hand geschapen instituties en deze verabsoluteert. Paul 
is het lichaam van de koning zonder besef van de betekenis van zijn institutionele 
koningschap. 

Lof van de kitsch 
Alexandre verpersoonlijkt het tegendeel van alle dromen van recht als macht en 
waarheid, van legitimiteit gegrond in een zichzelf niet bewust verlangen naar 
letterlijke eenheid, in éénkennigheid. Alexandre is de homoseksuele oom van de 
tweeling en schoolvriend van Thomas, de abt waarover ik hierboven al sprak. Deze 
magere (dankzij een lintworm waarvan zich regelmatig een stuk buiten zijn lichaam 
begeeft) cynicus, nazaat van Diogenes, deze estheet en makker van de asocialen, 
deconstrueert met een ironisch oog de burgerlijke samenleving van de sans-pareils die 
altijd op zoek zijn naar hun gelijk(e). De empereur des gadoues weet feilloos de aard 
van een stad te herkennen aan de hand van haar uitwerpselen. De ‘gadoue’ is de ‘anti-
cité’ en ‘un amas de griffes’, een massa sporen. Hij roemt dan ook de kitsch. 

L’idée est plus que la chose, et l’idée de l’idée plus que l’idée. (…) C’est pourquoi 
(...) je préfère toujours les imitations aux originaux, l’imitation étant l’original 
cerné, possédé, intégré, éventuellement multiplié, bref pensé, spiritualisé.42 

                                                                                                                                               
Bronnen van Legitimiteit, over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap en gezag (Den 
Haag: Boom Juridische uitgevers, 2014), p. 108 ev. 

41 Tiffauges laat zien dat hier een menselijke zucht tot beheersing speelt, als was er een kind 
in de kleren van een volwassene bezig om met zijn kanonnen de wereld naar zijn hand te 
zetten. Tiffauges komt ook kort voor in deze roman. Ook hier is hij zowel angstwekkend 
als reddend. Hij toont de potentie van dictatorschap als een gevolg van kinderlijke 
zelfzucht in volwassen proporties, een fantasme dat tot fantasie is geworden. 

42 Tournier, Les Météores, p. 101. Vertaling: ‘The idea is more than the thing and the idea of the 
idea more than the idea. (…) That’s why (…) I always prefer the imitations to  the originals, 
imitation being the original encapsulated, possessed, integrated and even multiplied, in short 
considered and spiritualized.’ Michel Tournier, Gemini, Anne Carter (transl.), Methuen 
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Aan het begin van WO II is Alexandre getuige van de afslachting door de Duitse 
bezetters van Parijs van de door gevluchte bewoners achtergelaten zwerfhonden. Hij 
staat bij de trein die, bestuurd door een machinist genaamd ‘Forcément’ (Logisch 
toch!), ‘des grappes de chiens’, trossen van  hondenkadavers, uitbraakt. Als 
‘Forcément’ aan komt zetten met een middeltje tegen de stank, spreekt Alexandre 
zijn verbijstering uit over de mensen die het lot met een duw op de knop menen te 
kunnen beïnvloeden en genoegen scheppen in opruimen. Hij merkt op dat te zelfder 
tijd in Duitsland een figuur heerst die ook veel genoegen schept in opruimen.  ‘Ze 
denken dat de wereld op hen lijkt, belachelijk en zwalkend, en ze kennen niet haar 
majestueus onafwendbare loop.’43 Deze herenjager, eeuwig op zoek naar een 
tweelingziel verliest zich in een verterende liefde voor een jonge vuilnisman. Hij 
vindt zijn einde in de sloppen rond de haven van Casablanca.44 

9. Névroses van eenkennigheid 
De bijrollen plaatsen dit éénkennig recht in een antropologisch en menselijk 
perspectief. Les météores toont de goede bedoelingen van het potentieel tirannieke en 
vernietigende verlangen naar heerschappij en geeft dit verlangen menselijke 
proporties via de vele bijfiguren. De moeder, de vader, de moeder-overste die de 
scepter zwaait over de zwakbegaafde jongeren, één van die innocents zelf, alle 
verbeelden zij facetten van Pauls névrose van eenkennigheid.  

Zo is daar Édouard, vader en eigenaar van de weeffabriek. Hij ontvlucht regelmatig 
de hechte familie, deze provinciale commune, waarover zijn vrouw Maria-Barbara 
waakt als een kalme voedende koningin en zoekt vertier bij zijn maîtresse in Parijs. 
Édouard, weinig introspectief, is de man van de schijn, de besluiteloosheid. Hij is de 
twijfelaar die zich door het lot laat sturen,45 een subject die zijn eigen subjectiviteit 

                                                                                                                                               
Books, 1985, p. 74. Vgl.M. Boyd, The Reflexive Novel: Fiction as Critique (East Brunswick 
NJ: Associated University Presses Inc., 1983), p. 169: ‘Good copies turn out to be nothing 
more than duplications of other copies, and what passes as knowledge of the world is 
nothing more than a familiarity with the prejudices and conventions of the dominant 
modes of representation.’ 

43 ‘C’est qu’ils l’imaginent à leur ressemblance, dérisoise [sic] et ballotté, et ne savent pas de 
quelle inflexible majesté est son cours.’Tournier, Les météores, p. 345  

44 Volgens Tourniers autobiografische werk Le vent Paraclet vonden vele lezers het 
onverteerbaar dat dit geslaagde personage halverwege de roman aan zijn einde komt. 
Tournier, Le vent Paraclet, p. 271. Over Alexandre ook A. Mertens, Lezen, man! 
(Amsterdam: Bezige Bij, 2006). 

45 Zijn naam verwijst wellicht naar twee bekende Édouards uit de Franse 
literatuurgeschiedenis: 1) uit André Gide’s Les faux-monnayeurs, een Mann ohne 
Eigenschaften, een anti-personnage die overal aan wil deelnemen, 2) Mylord Édouard uit 
de roman Julie ou la Nouvelle Héloïse van Rousseau, voorbeeld van de nobele en rijke 
Engelsman. Een Mann ohne Eigenschaften kan dus een gemankeerde Mylord zijn.  
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niet kan indenken. Hij demonstreert de valkuil van een goedbedoelend, maar 
hersenloos pragmatisme. 

Tegenover deze nonchalance van Édouard staan de zorgzaamheid en menslievend-
heid van moeder Maria-Barbara. Op de dag van haar eerste zwangerschap begon 
haar echte leven.46 Aan het einde van de roman zal zij zelfs sterven als verzetsstrijder 
in WO II. Marie-Barbara is de verpersoonlijking van een ver doorgevoerde 
zorgethiek die slachtoffer wordt van zichzelf. 

Verder zijn er de ontroerende portretten van Béatrice, de moeder-overste van het 
weeshuis voor zwakbegaafde jongeren dat zich bevindt op het landgoed van La 
Cassine waar de broers opgroeien. Béatrice gelooft heilig in het bovengemiddeld 
verstand van haar pupillen, geestelijke vermogens die voortkomen uit het feit dat 
deze innocents het moeten stellen zonder de ‘duplicité et les fausses valeurs de la vie 
sociale’.47 Hun voor een ongeoefend oor primitieve kreunen en kreten herbergen 
volgens Béatrice de matrix van de taal, een ‘capital phonétique’, de taal van Adam en 
Eva die verloren gaat bij het leren van de talen uit de positieve wereld.  

Temidden van deze innocents bevindt zich ook Franz, l’enfant calendrier. Franz is een 
autist, een savant. Hij kent de volledige kalender en de boerenalmanak uit zijn hoofd, 
de zekere, meetbare tijd en de meteorologische vooruitzichten op basis van de 
ervaring van het verleden. Franz kan niet tegen verandering. Franz is dan ook 
verslingerd aan het uiterst ritmische geluid van de Jacquard, het antieke weefgetouw 
in de fabriek bij La Cassine. ‘s Nachts zoekt hij tevergeefs steun bij het syncopisch 
ritme van de langs zijn plafond glijdende lichtbundels van de drie vuurtorens uit de 
omgeving. Hij laat het leven, wanneer hij, op zoek naar de ware regelmaat, ’s nachts 
in een bootje uitvaart naar een vierde vuurtoren op een verre kaap. Béatrice en Franz 
zijn twee vreemden op deze wereld, de ene symboliseert de hemelse liefde, de ander 
een zelfvernietigende systeemdwang.48  

Deze bijrollen verbeelden facetten van de névrose van Paul op het punt van het 
denken, voelen, dromen en ordenen. Ze vereenzelvigen hun werkelijkheid met 
waarheid, vergissen zich in het verschil tussen lichaam en geest, hemel en aarde, 
leven en orde, woord en referent.49 Immers, in al zijn goedbedoelende liefde voor 
zijn broer is Paul egocentrisch als zijn vader, zorgzaam als zijn moeder, naïef 
idealistisch als Béatrice en smachtend naar zekerheid en orde als Franz. De zelf 
ingebeelde koning van wind en wolken is drager van deze menselijke dwalingen.  

                                                             
46 Tournier, Les météores, p. 12. 
47 Tournier, Les météores, p.56. 
48 En het slachtoffer ervan, Franz Kafka. Fantasie en fantasme (waar zagen we dat eerder?) 
49 Vgl. het onderscheiding van het teken in ‘signifiant’ en ‘signifié’ van Saussure, (F. de 

Saussure, Cours de linguistique générale, Ch. Bailly & A. Séchehaye (Paris: Payot, 1995). 
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10. De conversie van Paul 
De roman Les météores biedt met de figuur van abt Thomas en diens conversie naar 
een spiritueel ideaal echter zicht op een alternatief voor al deze visies op het recht als 
gelegitimeerd door het verlangen naar eenheid. Thomas heeft afscheid genomen van 
éénkennigheid als factor voor toekenning van geloofwaardigheid. Met Thomas’ 
conversie verschijnt de mogelijkheid om eenheid te denken als een verstrooide 
veelheid en het recht als de bescherming van pluraliteit. Thomas’ conversie 
voorafschaduwt de ommekeer van Paul. Laten we kijken hoe deze liefhebbende 
absolutist zijn stap maakt naar de acceptatie van veelvoudigheid. We keren terug 
naar zijn Odyssee. 

Paul ontmoet op zijn reis nog andere spiegels dan de Venetiaanse. De spiegel met 
zijn vele reflecterende en verstrooiende vlakjes stuurt hem de wijde wereld in. 
Daarmee treedt hij in de voetsporen van Phileas Fogg en andere literaire reizigers. 
Hij wordt een literaire figuur die de generaties na hem mogelijk inzicht kan 
verschaffen. Zo ook bevat de reis vele inzichten die bespiegelingen voor een lezer 
van vandaag kunnen inhouden. Illustratief zijn de bonsaï waarmee Paul kennis maakt 
in Japan. De geknotte boompjes zeggen iets over potentie, de kracht van beteugelde 
mogelijkheden. Ze zijn een metafoor voor de zeggingskracht van literatuur en 
poëzie. Hoe kleiner en geknotter ze zijn, zo laat Tournier Paul ontdekken, hoe meer 
ze in staat zijn om omringende steentjes te veranderen in ‘pics vertigineux’, in 
duizelingwekkende afgronden. Poëzie en metaforiek zijn als een monster (‘sample’), 
een concentraat dat een scherp licht werpt op de werkelijkheid.50  

Maar laten we ons richten op de avonturen van de literaire held van Les Météores. De 
belangrijkste spiegels voor Paul zijn de bevreemde blikken van de mensen die hij 
tijdens zijn reis ontmoet. Telkens opnieuw ziet Paul zichzelf weerspiegeld in de lueur 
aliénante waarmee mensen zoals een Venetiaanse hotelier hem verwelkomen als 
ware hij, Paul, Jean. Dit, terwijl Paul weet (een geval van tragische ironie) dat zijn 
broer, naar wie hij zo verlangt, al weer verder is gereisd. Paul ervaart het als 
schokkend dat men hem tutoyeert.51 De blikken confronteren Paul met het feit dat 
hij Jean niet is. Ze vervreemden hem van zichzelf en doen hem tevens in potentie 
beseffen dat hij een persoon is. De vervreemdende blikken van de omstanders zijn 
daarmee even zovele Lacaniaanse momenten. Ze zijn een teken van misvatting en 
het besef van mis-kenning dat nodig is, wil hij zichzelf als een ‘ik’ herkennen.52 De 
                                                             
50 Tournier, Les météores, p.541. Voor het monster (sample) als wijze van kennen, zie N. 

Goodman, Ways of Worldmaking (Hassocks, Sussex: The Harvester Press, 1978), p. 133 
ev. 

51 Tournier, Les météores, p.452. 
52 Tournier verwijst hier naar de filosoof Jaques Lacan en diens theorie van het 

spiegelstadium.Zie nader D.W.J.M. Pessers, Liefde, solidariteit en recht, Een interdisciplinair 
onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel, (Amsterdam: Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit van Amsterdam, 1999), p. 9 e.v. 

206



DE VERKENNING VAN THOMAS 
 
vergissing van de anderen, die alleen Paul kan merken, doet hem beseffen dat 
‘uiterlijke’ gelijkenis niet gelijkheid is en dat hij een eigen identiteit heeft.53 

Niettemin dringt dit inzicht pas werkelijk tot onze romanheld door aan het einde van 
zijn reis, na het verlies van zijn door liefde ingegeven droom van Eenheid. Daarvoor 
moeten we terug naar de gebeurtenissen in Berlijn. Na de nacht in het donker met 
het verhaal van de priester volgt een drietal dagen van wachtenin een huis dat steeds 
verder van de wereld afgezonderd raakt, doordat de Vopo’s de ramen en deuren aan 
de Westzijde dichttimmeren.54 Op de vierde dag vlucht Paul door een inmiddels 
onder de straat gegraven tunnel. De vlucht is een hachelijke onderneming. Het heeft 
dagenlang geregend met als gevolg dat de grond blubberig is geworden. De gang 
wordt gestut door meubelstukken en balken uit woningen, een armetierige barricade 
naar de vrijheid. Op het moment dat Paul door de tunnel kruipt, begeven de stutten 
het. Hij wordt bedolven onder water en de losgeslagen onderdelen van de barricade. 
Hij raakt zwaargewond en verliest daarbij zijn linkerarm en linkerbeen. 

Hij overleeft de tocht en keert terug naar zijn geboortehuis, La Cassine. Met hulp van 
een oude verrekijker van het merk JUMO waarmee hij en zijn broer zich in hun 
kindertijd vermaakten, blikt hij de tuin in. Hij ervaart ‘une lueur aliénante surmontée, 
inversée, vengée’.55 Een vervreemding die spiegelbeeldig is aan de vervreemdende 
blikken in de ogen van de omstanders. Dankzij deze wedergeboorte en met hulp van 
het symbool uit zijn jeugd verstaat Paul de taal van de wereld, de dingen en de 
symbolen. ’s Nachts droomt hij dat zijn linker ledematen zich als fantomen 
uitstrekken over de wereld en contact maken met Jean, zoals de hoogspanningslijnen 
die hij, op zijn terugreis per trein door de Canadese prairie, had zien staan.  

De uitwaaiering van fantomen symboliseert de, door de reis en door het offer van 
Pauls droom van eenheid en volmaaktheid, ontplooide ziel (‘âme déployée’) van de 
tweeling. Paul beseft dat niet zozeer de fysiek en letterlijk verbonden tweeling het 
model van de menselijke relatie is, maar de leden van de tweeling die zich van elkaar 
hebben losgemaakt en die via verbeelding en geestelijke energiebanen met elkaar 

                                                             
53 In termen van Ricoeur: mêmeté (identiteit op basis van numerieke criteria, uiterlijke 

gelijkenis) dekt niet alle vormen van gelijkheid. Eigen identiteit (ipséité) is een 
ingewikkelde vorm van aan zichzelf gelijk zijn. Voor Ricoeur gaat het daarbij om 
narratieve identiteit, het samenhangend verhaal dat iemand over zichzelf kan vertellen. 
Onder andere hierover: P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, Trois études (Paris: Stock, 
2004), p. 120 ev 

54 Traditioneel signaal voor het mythème van de wedergeboorte, vgl. Jonas in de walvis en 
Odysseus in het monster Charybdis. Volgens Matth. 12:40 stelde Jezus: ‘Want gelijk Jona 
drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie 
dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.’ Het lijkt erop dat het er uiteindelijk 
maar 1,5 dag werden, maarzie bijv.: A. Huurnink, ‘bijbelengeloof.com’. 

55 Tournier, Les Météores, p. 613. 
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verbonden zijn. Ofwel, aldus de roman: gémellité dépariée = ubiquité (de losgemaakte 
tweeling is het universele model). De gehandicapte Paul komt hier tot een soort 
kosmische positie die de veelheid van dingen kan omspannen, een sublieme vorm 
van kennen. De tocht door de tunnel blijkt een intellectuele en emotionele 
wedergeboorte.56  

Maar wat kan deze herboren Paul de hedendaagse juridische lezer zeggen? Eerder 
immers liet hij ons kennis maken met recht als macht en recht als liefde en met het 
recht als absolute afspiegeling van zichzelf? Ik sta even stil bij het oude verhaal over 
Narcisse en keer daarna terug naar het recht. 

11. Narcisse ziet zichzelf, over reflexiviteit 
De reis en de blik in de ogen van de anderen zijn voor Paul zoals een blik in de vijver 
is voor de mythische held Narcisse. Het verhaal gaat dat deze held uit de Griekse 
mythologie in de vijver valt waarin hij zijn spiegelbeeld ontwaart, omdat hij verliefd 
is op zichzelf. De diepere strekking van dit verhaal is echter niet een vanitas, maar de 
constatering dat reflexiviteit in de zin van besef van de geïnstitueerde hoedanigheid 
van identiteit het lot der mensen is, willen ze niet in de vijver van het eeuwig 
onbewuste terugvallen.57 Anders gezegd: Narcisse staat voor het moment dat de 
mens zijn beeltenis in de spiegelende vijver ziet en deze herkent als een beeltenis van 
zichzelf en daarmee zichzelf benoemt als een ‘ik’. Hij kan dankzij de taal en het 
denken zichzelf be-vatten en be-grijpen. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat deze 
reflectie en benoeming hem op afstand stellen van een onbemiddeld zelf. C’est moi et 
ce n’est pas moi. Narcisse die in de vijver valt, symboliseert het verlangen om ‘in 
zichzelf op te gaan’, om die reflexiviteit te overstijgen en om één te zijn met een diep 
en onbenoemd zelf.  

Narcisssus’ verhaal gaat echter niet alleen over het besef van de benoemde 
hoedanigheid van het eigen ik. Narcissus gaat ook over de verhouding tussen mens 
en wereld. Het verhaal symboliseert het besef dat de mens de wereld bevatbaar 
maakt door ordening en benoeming. Verschijnselen en sociale ordeningen als het 
recht zijn het resultaat van menselijke oprichting en inrichting. Het recht is 
‘geïnstitueerd’. Narcissus drukt, als gezegd, tegelijkertijd uit dat de mens geen 
onbemiddelde toegang heeft tot de wereld, niet één is met de wereld. De benoemde 
wereld is geen verlengstuk van de individuele mens. En wie dat wel denkt, wie aan die 
benoemde en gecreëerde hoedanigheid van de wereld voorbij gaat en denkt dat hij de 
wereld kan beheersen, valt in de vijver van de onbewustheid en de ‘zelfoverschat-
                                                             
56 De modder is een tocht door het verleden, de angstwekkende duisternis een herbeleving 

van de primaire angst. Vgl. J.F. Krell, Tournier Élémentaire (West Lafayette: Purdue 
University Press, 1994. Op p. 7 wijst deze op alchemistische bronnen voor de tocht onder 
de aarde. Diep in de aarde verborgen stenen zullen tot goud worden. 

57 P. Legendre, La société comme texte, linéaments d’une anthropologie dogmatique (Paris: 
Fayard, 2001), p. 20.  

208



DE VERKENNING VAN THOMAS 
 
ting’.58 Narcisse symboliseert kortom begrip en bewustzijn en het besef dat deze op 
een tragische wijze samengaan met vervreemding. Ofwel, de taal en het denken 
maken bewust van het principiële tekort van die taal en het denken om zichzelf te 
duiden. Het besef van dit tekort botst met het menselijke verlangen naar heelheid, 
volkomenheid en logica.  

Paul nu was als een naïeve Narcissus. Zijn liefde voor zijn broer Jean, was een 
kwestie van onbewuste verliefdheid op zichzelf, een vorm van éénkennigheid, van 
letterlijk geloof uit een verlangen naar heelheid. De Venetiaanse spiegel en vooral de 
bevreemde en vervreemdende blikken in de ogen van de mensen die dachten dat Paul 
Jean was, fungeren als de spiegelende vijver. Ze vervreemden Paul van zijn in zichzelf 
gekeerde fantasme en maken hem bewust van zichzelf als ‘Paul’. Ze geven hem de 
‘détour’ die nodig is om zichzelf te herkennen en de wereld te ‘ver-kennen’, een 
ruimte voor perspectief. Het verlangen naar  lichamelijke eenheid op basis van 
gelijkenis verandert in een besef van geestelijke eenheid die het ongelijke omvat.  

Eenheid in veelheid 
Het avontuur van Paul doet de universele symboliek van de tweeling kantelen. Aan 
het begin van het boek staat de tweelingrelatie symbool voor een absolute fysieke 
eenheid. Aan het einde van het verhaal ligt de symboliek van de tweeling juist bij 
geestelijke eenheid die individuele verschillen kan overbruggen, dankzij reizen, 
ervaringen, andermans blikken etcetera. De ‘ontkoppelde tweeling’ staat model voor 
de ruimte en beweeglijkheid die vereist zijn voor de groei naar volwassenheid en 
voor continuering van de verbondenheid. De meteorologie, het spel van wind en 
wolken (de meteoren) staat in deze roman symbool voor deze noodzakelijke 
dynamiek. Noodzakelijk, want ‘Le mouvement est la synthèse du temps et de 
l’espace.’59 Tournier wijst speciaal op de dialectiek als levenverschaffende denkwijze. 
Het menselijk denken functioneert met de hulp van een bepaald aantal sleutel-
begrippen die tot elkaar staan in een relatie van complementariteit en contrast, zo 
parafraseer ik zijn Introduction tot een boekje met dialectische begrippenparen, Le 
miroir des idées.60 Dialectiek, bemiddeld door lezer en schrijver, staat bij Tournier 
voor beweeglijkheid, creatie en verbeelding.61 Deze roman blijkt zodoende een 

                                                             
58   Vgl. de ‘affirmations’ in Troie. 
59 Tournier, Le Vent Paraclet, p. 271. 
60 Een verzameling fantasievolle dialectische stijloefeningen. Het boek bevat 60 korte 

fantasievolle essays over dialectische begrippenparen, bijvoorbeeld over man en vrouw, 
vriendschap en liefde, ‘L’être et le néant’, maar ook over vork en lepel, de kelder en de 
zolder, het schone en het sublieme.60 De gespiegelde begrippen, bemiddeld door de 
interpretatieve activiteit van de lezer, belichten elkaar. De opposities tonen betekenissen 
die bij een geïsoleerde beschouwing verborgen blijven. 

61 Over Tourniers denken in tegenstellingen, zie ook: Krell, a.w. 
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literaire filosofie die de actualiteit van oude mythes toont en deze in verband brengt 
met filosofische ideeën.62  

De roman is dus niet alleen een herkenbaar en ontroerend verhaal over de groei naar 
volwassenheid van een tweeling, maar vertelt een verhaal van liefde, macht en 
legitimiteit en behelst een diagnostiek van het verlangen naar de vertrouwdheid van 
het Ene. De reizen van beide broers leveren een ‘carte du Tendre’, een symbolische 
wegenkaart naar een inclusief wereldbeeld en naar de beweeglijkheid van denken die 
daarvoor nodig is.63  

12. De dialectiek in het recht 
Laten we zien in hoeverre de in de roman neergelegde ideeën over dialectiek, 
beweeglijkheid van denken en omgang met ideeën en taal vertaald kunnen worden 
naar het recht.  

De roman levert een romaneske analyse van de menselijke relatie en van de potentie 
tot tirannie die tot uiting komt in visies op legitimiteit en berust in een manier van 
denken. Deze potentie ligt vervat in een misvatting over de verhouding tussen wer-
kelijkheid en waarheid. Tirannieke ideeën van de personages komen voort uit de 
droom dat de eigen (fysieke) werkelijkheid maatgevend is voor de wereld en 
gelegitimeerd wordt door extern van het recht gelegen rechtvaardigingen in de vorm 
van wetenschappelijke kennis, geloof, ideeën en werkelijkheid. De zoektocht naar de 
verheffing van het zelf vindt telkens steun in een zelf-gefantaseerde eenheid. De 
figuren van Paul, Thomas en de jonge tweeling verbeelden verabsoluteringen van 
bronnen van legitimiteit. De bijrollen verbeelden daar nog weer varianten van. De 
conversie van Paul maakt bewust van de antropologische basis van deze verabso-
luteringen. Ook wijst hij op het belang van bespiegeling en verwondering. Deze doen 
het bewustzijn ontwaken en geven een besef van het verschil tussen waarheid en 
werkelijkheid, tussen woord en ding, tussen gelijkenis en gelijkheid van de een en de 
ander. De spiegeling is vergelijkbaar met het spiegelende vijveroppervlak van 
Narcissus. Die spiegeling maakt deze figuur immers bewust van het zelfgecreëerde 
karakter van zijn benoemingen, en instituties. Aan de erkenning van de ander als 
persoon gaat de herkenning (dus reflexieve erkenning) van zichzelf als een persoon 
vooraf, vanuit een onderkenning van de positie waarin zich dat zelf bevindt en van de 
wederkerigheid waarin dit staat tot de ander. 

                                                             
62 Literatuur en metaforiek geven de filosofische ideeën zeggingskracht. Voor schrijvers en 

kunstenaars ligt volgens deze auteur op dit punt een belangrijke taak. Een schrijver moet 
zorgen dat de dialectiek en de vertaalbaarheid van mythes bewaard blijven en moet 
voorkomen dat mythen zich fixeren tot allegorieën. Tournier, Le vent Paraclet, p. 192,3. 

63 De Carte du Tendre, of de kaart van Tederheid is een symbolische ‘landkaart’ met een 
moraal van liefde en vriendschap.Dit soort kaarten maken was een geliefde hobby in de 
17e eeuw (en andere tijden). De Carte du Tendre is afkomstig uit het werk van Madeleine 
de Scudéry (1607-1701). 
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De legitimiteit van het woord, de orde en het recht 
Wat betekent dit als we het vertalen naar het vraagstuk van legitimiteit? Laten we de 
voorgaande visies op legitimiteit uit de roman van Tournier terughalen. De visies 
kenmerken zichzelf doordat dat ze de bron van legitimiteit van recht en politieke 
orde zoeken in een automatisch en ongereflecteerd verband. Woord en werkelijk-
heid worden met elkaar vereenzelvigd, vanuit een niet herkenning van zichzelf als 
een geïnstitueerd zelf.64 Anders gezegd: woord en werkelijkheid, naam en ‘ding’, 
signifiant en signifié worden door onze protagonist met elkaar vereenzelvigd zonder 
ook maar het geringste besef van het feit dat de relatie tussen woord en werkelijkheid 
contingent is en er dus een normatief kader nodig is om dat verband wel 
gerechtvaardigd te leggen. Dat legitimerend kader, die bron van legitimiteit wordt 
door tweelingbroer Paul telkens bij een externe factor (macht, waarheid, 
werkelijkheid, ratio) gezocht, zonder dat door hem wordt nagedacht en gesproken 
over de gerechtvaardigdheid daarvan. Legitimiteit wordt gegrond zonder passage 
langs het stadium van het spreken, het denken en kwesties van waarheid en 
geloofwaardigheid. Ofwel, langs metaforische weg wijst de roman op een reflexieve 

                                                             
64 ‘Geïnstitueerd’ betekent opgericht, benoemd in de antropologische zin van Legendre 

(vgl. La société comme texte, linéaments d’une anthropologie dogmatique (Paris: Fayard, 
2001). ‘Geïnstitutionaliseerd’ behoud ik voor de juridische, bestuurlijke of politieke 
instituties. Waar het hier om gaat is dat juridische instituties bestaan bij de gratie van het 
besef van de deelnemers daaraan dat het ‘ik’ een benoemd en geschapen fenomeen is en 
dat daaraan het reflexieve moment voorafgaat, het moment waarop het ik beseft dat hij 
een bemiddeld ik is (een persoon zoals anderen) en als zodanig deel uitmaakt van een 
normatieve en sociale orde en al niet meer bij dat onbemiddelde zelf kan. Dit besef en dit 
gevoel van vervreemding zijn primordiaal voor het op verantwoordelijke wijze kunnen 
deelnemen aan een normatieve orde, een in de woorden van James B. White ‘consitution’, 
‘languages – shared conceptions of the world, shared manners and values, shared 
resources and expectations and procedures for speech and thought’, zie: James B. White, 
When Words Lose Their Meaning, Constitutions and Reconstitutions of Language, Character, 
and Community (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), o.a. p. 193. Vgl. ook 
White’s analyse van Jane Austen’s (1775-1817) roman Emma (1815). Emma leeft in een 
perfecte wereld. ‘A perfect life of this kind is governed by certain absolutes, the most 
fixed of which is that the people in it shall never change but always be the same and 
always enjoy the same relations with oneself’ (p. 171). Emma denkt dat ze gelukkig zal 
zijn dankzij geld en status, lees, ze legitimeert zichzelf aan de hand van externe 
ongereflecteerde factoren. Een begin van ommekeer verschijnt op het moment dat ze 
wordt vertrouwd en erkend naar wat ze kan door Mr Knightly (p. 179). Verder realiseert 
ze via de ervaring van een verlies (Mr Knightly lijkt geïnteresseerd in een ander) dat deze 
persoon extern van haar staat en het haar verantwoordelijkheid is om een relatie met hem 
te onderhouden (p. 182). Ze leert doordat ze serieus wordt genomen, ‘experience of 
becoming’ (p. 184). En met dit besef komt ook nog het besef van de eindigheid van het 
leven, ‘the effect of time’ en de mogelijkheid van teleurstelling  (p. 182).  
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en retorische grondslag voor de legitimiteit van het woord, de orde en het recht. Die 
reflexiviteit is niet een kwestie van ‘nog eens goed nadenken vanuit een ander kader’ 
(reflectie), maar van een fundamentele bezinning op de geïnstitutionaliseerde of 
geconstrueerde hoedanigheid van iets of iemand. Tweelingbroer Paul verpersoon-
lijkt dit gebrek aan institutioneel besef het sterkst: hij vereenzelvigt het zich tweeling 
voelen met het tweelingschap, het ‘ik’ met het ‘ik-schap’. Er is geen ruimte voor 
spreken en denken. De tweelingtaal laat dat ook niet toe. In termen van de in het slot 
van paragraaf 3 kort aangesneden mythe van de twee lichamen van de koning: er is 
bij koning Paul sprake van een miskenning van het verschil tussen koningschap en de 
fysieke koning. Dit vanuit een gebrek aan besef van het gecreëerde, institutionele 
karakter van het koningschap. De vereenzelviging maakt het onmogelijk om over het 
recht te spreken. De conversie van Paul maakt duidelijk dat beweging en ruimte van 
belang zijn voor dit besef. Dat leidt tot een zoektocht naar de aanwezigheid van een 
epistemologische kwaliteit binnen het recht die daarvoor van belang is.65  

Beschikt ‘het recht’ als institutie daarover? Laten we een kijkje nemen in de keuken 
van het recht, het juridische denken. Ik grijp aan bij een artikel van Nieuwenhuis. Hij 
heeft het over het voor het privaatrecht cruciale arrest Baris/Riezekamp, legt een 
beginsel neer van het contractenrecht, maar vertelt ook iets over de aard van het 
juridische denken. De vraag die hier speelt is wat Tourniers roman toevoegt of 
belicht in Nieuwenhuis’ analyse. 

De Hoge Raad heeft Kaïns vraag ‘Ben ik mijns broeders hoeder?’ voor het 
contractenrecht bevestigend beantwoord. Door in onderhandeling te treden over 
het sluiten van een overeenkomst komen partijen tot elkaar te staan in een 
bijzondere, door de goede trouw beheerste rechtsverhouding die meebrengt dat 
zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van 
de wederpartij.66 

Nieuwenhuis haalt hier de Hoge Raad aan over de afweging van de belangen van 
twee gelijkwaardigen (i.e. partijen in een contractuele relatie). Hoe moeten partijen 
zich jegens elkaar gedragen? Hoe ver moeten zij zich verdiepen in elkaars positie? 
Hoe ver strekt de zorgplicht? Is het die van de goede huisvader, een verantwoorde-
lijkheid voor allen, een paternalisme? Of is het die van de gelijkwaardige broer die in 
de wederpartij zichzelf als een ander erkent, een fraternalisme? In het licht van 

                                                             
65 De roman maakt een analyse van antropologische denkfouten waaronder verwisseling 

van gelijkenis met gelijkheid, idem-identiteit met narratieve identiteit en reflectie met 
reflexiviteit, als gevolg van het ontbreken van de aanwezigheid van een taal en de ruimte 
voor oordeelsvorming. Over deze twee vormen van identiteit o.a. Ricoeur, Parcours de la 
reconnaissance, Trois études (Paris: Stock, 2004), p 59. 

66 H.J. Nieuwenhuis, Orestes in Veghel, Recht, literatuur en civilisatie (Uitgeverij Balans, 2004). 
p. 62 met verwijzing naar HR 15 nov. 1957, NJ 1958, 67 (Baris / Riezenkamp). Vgl. ook: 
H.J. Nieuwenhuis, ‘Paternalisme, fraternalisme, egoïsme’, NJB, 2009. 

212



DE VERKENNING VAN THOMAS 
 
kwesties van totstandkoming van overeenkomsten, nakoming en aansprakelijkheid 
zijn dit belangrijke vragen. De vragen liggen verder in het verlengde van de 
totstandkoming van rechtshandelingen.67 De Hoge Raad zegt hier allereerst iets over 
de wederkerigheid in de relatie tussen contractspartijen. Hij geeft aan waar de grens 
ligt tussen altruïsme (een ver doorgevoerde vorm van het begrip broederschap) en 
egoïsme en trekt een grens waar zorg eindigt en eigen vrijheid begint. Fraternalisme 
mag geen paternalisme worden. Goede trouw heeft betrekking op de oprechte zorg 
voor een ander in de zin dat hij de vrijheid krijgt, een wederkerige erkenning van de 
ander op een wijze die zodanig is dat die ander zichzelf daarin nog kan herkennen. 
Wederkerigheid blijkt hier een vrijheid-verschaffend en beschermend beginsel in het 
contractenrecht en, zie Pessers, in het recht als zodanig.68  

Het citaat van Nieuwenhuis bevat echter ook een metatheorie over rechtsvinding. Een 
fraternalistisch perspectief doorbreekt de eenkennigheid van een paternalistisch 
criterium van de goede huisvader. Met andere woorden: het, op de concrete 
contractuele relatie gerichte, criterium van wederkerigheid doorbreekt de ‘pater-
nalistische’ pretentie dat de maatstaven voor verantwoordelijkheid in een abstract en 
universeel beginsel zijn te vatten of juist in een specifieke regel die vraagt om 
nauwgezette toepassing door de rechter. Een paternalistische wetgever dwingt de 
rechter tot een heteronome opstelling bij rechtsvinding, op een oriëntatie op een 
bron die buiten de rechter ligt. De Hoge Raad laat de bepaling van rechtvaardigheid 
in hoge mate aan het oordeel van partijen zelf. Wat goed is tussen Kaïn en Abel is 
niet per se valide in andere relaties. Daarnaast geeft hij de rechter de ruimte voor het 
vinden van een balans tussen heteronome en autonome (i.e. van de rechter zelf) 
rechtsvinding.69  

Dit perspectief van rechtsvinding brengt ons bij de belangrijke rol van de rechtstaal. 
Deze taal wordt vaak als vervreemdend gezien en onbegrijpelijk. De rechtstaal kan 
een in zichzelf besloten cryptofasie worden, zwanger van voor burgers 
onherkenbare maar voor juristen veelzeggende betekenissen. Hier gaat het echter 
om een principiëler punt. Concrete gevallen confronteren het juridisch denken met 
het principieel vervreemdende karakter van rechtsregels en uitspraken. Een jurist 
maakt van deze nood een deugd. Concrete gevallen tonen de onontkoombaarheid 
van interpretatie. Aandacht voor het individuele karakter van een geval werkt als de 
verrekijker van Tourniers tweeling en confronteren de jurist ermee dat welbewuste 

                                                             
67 Art. 3:33-35 BW. 
68 Pessers, Liefde, solidariteit en recht, p. 193 ev. 
69 Het onderscheid tussen heteronome en autonome rechtsvinding ziet op de vraag of de 

rechter zich richt op buiten zichzelf gerichte rechtsbronnen of zelf ‘de regel is’, 
rechtsvormend is. Het is afkomstig van G.J. Wiarda, in  Drie typen van rechtsvinding 
(Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1988), mn p. 19 ev. 
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interpretatie en argumentatie rechtswaarden zijn, geen oplossing bij gebrek aan 
beter. Geloofwaardigheid gaat aan legitimiteit vooraf. 

Deze constatering heeft ook rechtstheoretische consequenties: aandacht voor het 
eigen karakter van rechtstaal en de juridische interpretaties getuigt van besef van de 
geconstrueerde en normatieve aard van het recht. Het recht valt niet samen met 
politiek, moraal, ideeën, wetenschap of marktwaarden.70 Het concrete geval c.q. het 
concrete en geconstrueerde karakter van het recht zelf zijn voor het denken over 
recht als een blik in de vijver van Narcisse. Ze maken de jurist bewust van het eigen 
karakter van het juridische denken en de verantwoordelijkheden die daarmee 
samenhangen.  

De twee lichamen van de rechter 
Als laatste punt getuigt het arrest (en de bespreking ervan) van een bijzondere 
eigenschap van het juridische denken. Het gaat dan vooral om het vermogen van dat 
denken om een onderscheid te maken tussen waarheidsclaim en werkelijkheid vanuit 
een onderkenning van de ongelijkheid van werkelijkheden, ondanks de oppervlakki-
ge gelijkenis ervan. Deze kritische en verdelende kwaliteit van het juridische denken 
komt voort uit reflexiviteit, een innerlijk gespleten juridisch geweten. Het juridische 
denken immers is zich enerzijds bewust van het belang van het vaste kader van 
rechtsbron of feiten onder invloed van rechtsbeginselen van rechtszekerheid en 
gelijkheid en van een institutioneel besef van het belang van stabiliteit en continuïteit. 
Anderzijds echter dwingen de nood van het individuele geval, de roep om erkenning 
van justitiabelen en institutioneel of rechtspositioneel besef het juridisch denken tot 
creativiteit en tot de inzet van diverse ongeschreven professionele handvatten en 
gebruiksregels om het recht te ontwikkelen. Vanuit dit institutionele besef en deze 
aandacht voor het individuele geval heeft het juridische denken een ‘legal grammar’ 
ontwikkeld, een metasysteem van richtlijnen, beginselen, vuistregels, interpretatie-
methoden en denktechnieken om daarmee om te gaan, een grammatica van 
meningsverschillen, aldus Smith.71 Het is als met de dialectiek tussen de twee 
lichamen van de koning. Ook het juridische denken heeft twee ‘lichamen’: een 
institutioneel en een fysiek, lees: concreet lichaam. Het juridische denken vormt hier 
het levende lichaam van het recht naast het institutionele lichaam. Baker spreekt van 
the law’s two bodies.72  

                                                             
70 Dat maakt ons ook bewust van het verschil tussen rechtswetenschap (als debat over de 

meest verdedigbare benoeming) en empirische wetenschappen. Stellen dat deze gelijk 
zijn berust in wezen op een oppervlakkige beoordeling van gelijkenis van terminologie. 
Vgl. C. E. Smith, ‘Het normatieve karakter van de rechtswetenschap: recht ls ordeel’, 
R&R, 38 (2009), p. 210. 

71 C. E. Smith, ‘Het normatieve karakter van de rechtswetenschap', p. 218 ev. 
72 J.H. Baker, The Law’s Two Bodies: Some Evidential Problems in English Legal History 

(Oxford: Oxford University Press, 2001). 
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Het juridische denken, als het dynamische afwegen tussen de een en de ander, het 
toetsen op het verschil tussen de werkelijkheid van het geval en de in de rechtsnorm 
vervatte ‘waarheid’ vormt het hart van het recht. Deze beweeglijkheid van denken 
berust op het bewustzijn van de jurist van de eigen positie en het besef van het 
verschil tussen werkelijkheid en waarheid. We vinden die dialectiek van het recht ook 
in de idee van checks and balances of in de erkenning dat grondrechten of rechtsbegin-
selen met elkaar botsen. Buiten het juridisch domein zien we dialectiek in de wissel-
werking tussen bestuurlijke rationaliteiten. De waarde van de dialectiek voor het 
recht komt nog nadrukkelijker naar voren als we terugdenken aan de filosofieën die 
hiervoor aan de orde kwamen. De filosofieën van het recht als bolwerk van macht 
tegen chaos, het recht als onbespreekbare harmonie of als theocratie, geven aan dat 
de bronnen van legitimiteit vooral buiten het recht worden gezocht. Tourniers 
antropologische roman wijst echter op het belang om oog te hebben voor de bron 
van legitimiteit die gelegen is in de eigenheid, ipséité, van het recht in de 
hoedanigheid van het juridische denken en redeneren.  

13. Het recht als Venetiaanse spiegel 
Hoe verhoudt deze uit de roman te destilleren visie op de rechtswaarde van het 
juridische denken zich nu tot de hiervoor gelezen Bijbelpassage? De hiervoor 
gegeven analyse maakt bewust van een eigenschap van het juridische denken die 
erkenning en onderkenning mogelijk maakt. Onderdeel van het recht is een manier 
van denken die de gelijkwaardigheid van het ongelijke en dus het unieke karakter van 
mensen, gevallen en wetenschappen onderkent. Vanuit dit reflexieve bewustzijn 
verzet het juridische denken zich tegen instrumentalisering van het individu. 
Daarnaast verzet het juridische denken zich tegen universele claims. Via die manier 
van denken biedt het recht weerstand tegen intellectuele eenkennigheid, tegen 
letterlijke interpretaties. Voor zover de Bijbelpassage en het evangelie wèl gelezen 
worden als een universele claim, verzet het juridische denken zich daartegen.  

Het recht werkt daarmee ook als een soort Venetiaanse spiegel die deelnemers aan 
het recht – burger en professional – aanspoort om vanuit de positie van Phileas Fogg 
naar zichzelf te kijken. (Het recht is als de vijver van Narcisse). Het recht 
confronteert de leden van een juridische gemeenschap permanent met het feit dat zij 
onderdeel zijn van een historisch gegroeide en gemaakte constructie. Het 
confronteert ze met hun normatieve gedaante, hun institutionele jas. We kunnen 
ook terugdenken aan de priester in die Berlijnse schuilkerk, waarmee ik deze 
bespreking begon. De priester confronteert zijn gehoor met het feit dat de stad een 
kwetsbare constructie is, resultaat van mensenwerk, van verliezen en geluk, van strijd 
en schenking. Hetzelfde geldt voor het juridische denken. Die constructie heeft 
normatieve implicaties. Er is de veronderstelling van een stilzwijgende bekenning tot 
het recht, aldus Blanchot. 

Deze roman leek in eerste instantie niet erg relevant voor het recht. Bij nader inzien 
is dat anders. De roman blijkt de lezer met een welhaast vergenoegde ironie te 

215



DE BURGER ALS ONGELOVIGE THOMAS 

verplaatsen uit zijn behoefte aan herkenbaarheid en deze uiteindelijk mee te nemen 
op een Odyssee van belangrijke ideeën over legitimiteit. Tourniers ‘Éducation 
sentimentale’ biedt echter ook een topografie van ‘névroses’ die in de weg staan van 
dit ideaal van recht. De roman is een cartografie van de menselijke relatie. Hij 
inspireert om de bron van legitimiteit niet buiten het recht te zoeken, in kennis, de 
wereld van ideeën, een godheid of macht uit angst, maar in de dynamiek van het 
juridische denken zelf, een dynamiek die draait om geloofwaardigheid. We zullen 
hierna zien wat deze reflexiviteit betekent voor de actuele situatie van rechtsstaat en 
democratie. 
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DEEL III  

ERKENNING EN DIALOOG 

10. Conclusie 
 

1. Inleiding 
De concrete aanleiding voor dit onderzoek is het debat over de ‘vertrouwenscrisis’ 
en legitimiteit. Bestaand onderzoek benadert de problematiek van vertrouwen en 
legitimiteit overwegend vanuit een juridisch en bestuurlijk kader en richt zich in 
belangrijke mate op versterking van de betrouwbaarheid. Legitimiteit hangt echter 
ook samen met geloofwaardigheid. Legitimiteit heeft mede een culturele hoedanig-
heid en berust op (geloofwaardig geachte) verhalen. Dit culturele aspect van de 
problematiek krijgt minder aandacht in de juridisch-bestuurlijke discussie over 
vertrouwen en legitimiteit. Dit was de reden om de vraag te stellen naar de factoren 
die een rol spelen bij geloofwaardigheid en legitimiteit vanuit het perspectief van een 
historische serie literaire teksten over dat thema. In dit onderzoek heb ik deze vraag 
willen beantwoorden aan de hand van een analyse van teksten uit de receptie van de 
Bijbelpassage over ongelovige Thomas. Vanwege de noodzaak tot selectie en de 
kwaliteit van de Franstalige teksten, beperkte ik me tot teksten uit dat taalgebied. Ik 
zet hieronder de strekking van de gezamenlijke verhalen uiteen en koppel waar 
zinvol terug naar het toneelstuk Troie. To slot vertaal ik de resultaten van de 
interpretaties naar de praktijk van dialoog. 

2. Diverse culturele factoren 
Dus, welke inzichten verschaffen de teksten uit de traditie van ongelovige Thomas 
over geloofwaardigheid en legitimiteit? De inzichten zijn van cultuurhistorische en –
filosofische aard, van communicatieve aard en van rechtsfilosofische en retorische 
aard. De eerste twee types van inzichten bespreek ik in paragraaf 2. De overige 
inzichten in paragraaf 3 tot en met 7. Paragraaf 8 vat het geheel samen. Paragraaf 9 
bevat een praktische vertaling.  

De teksten geven allereerst zicht op een waaier van culturele thema’s die verbonden 
zijn met geloofwaardigheid. Vele ervan zijn in het heden herkenbaar. Zo wijzen de 
teksten op de rol van religie en spiritualiteit, op de positie van de mens tegenover het 
goddelijke (Johannes, Arnauld, Hugo, Tournier)1 of het transcendente (Blanchot, 
Gracq).2 In relatie daarmee behandelen de teksten het thema van perceptie en 

                                                             
1 Resp. Hoofdstuk 3, 4, 5, 9. 
2 Resp. Hoofdstuk 7 en 8. 
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waarneming; ze wijzen op het belang van het beeld en de tast (Johannes en Arnauld). 
Dan zijn er existentiële thema’s: Cocteaus novelle gaat over de vreemdheid van de 
moderne wereld en de waarde van authenticiteit.3 Ook de roman van Blanchot gaat 
over vervreemding, maar behandelt dit thema filosofisch: de wereld is de mens ten 
principale vreemd. Het is onmogelijk om grip te krijgen op de werkelijkheid en deze 
weer te geven. Er rust zelfs een welhaast religieus taboe op representatie. Gracqs 
roman is een poëtische cultuurfilosofie over tijd en geschiedenis en over de 
aantrekkingskracht van het archetype van de romantische held; Tourniers roman is 
een literaire filosofie over macht en liefde. 

De moderne teksten geven de religieus beïnvloede thematiek van de klassieke 
teksten een moderne en seculiere betekenis. Zo zijn de christelijke ethiek en de 
oprechte gelovigheid van de jansenisten herkenbaar in Cocteaus authenticiteits-
ideaal. Blanchots spirituele benadering (de ‘onbekendheid van de vraag naar 
waarheid’) is postmodern avant la lettre, maar weerspiegelt ook de ‘intellectuele 
bescheidenheid’ van de 17e eeuwse jansenist Arnauld.4 Gracq en Tournier geven een 
beeld van het dubbele karakter van de christelijke ethiek: enerzijds redelijkheid en 
wijsheid, anderzijds devote overgave.  

Door deze verbanden verschijnt een continuïteit tussen thema’s over de grenzen van 
filosofie en religie en over tijdperken heen. Religie biedt misschien een taal waarin 
geestelijke waarden en idealen kunnen worden verwoord.5 Maar de Thomasteksten 
tonen dat religie niet het exclusieve platform voor bezinning is; hier vervult literatuur 
de rol van vernieuwer, vertaler en overdrager van ideeën. Die continuïteit illustreert 
de levensvatbaarheid van een literaire en culturele traditie. Ze relativeert verschillen 
tussen religieuze en seculiere visies. De serie teksten toont dat de vruchtbaarheid van 
een verhaal en het talent van auteurs en lezers om zo’n verhaal in iedere tijd een 
nieuwe betekenis te geven van essentieel belang zijn. Dit is ook relevant voor het 
recht als traditie. Ook het recht als traditie ontleent zijn levensvatbaarheid, zijn 
geloofwaardigheid aan het vermogen van de historische ‘auteurs en lezers’ van het 
recht (wetgevers, instituties, geleerden, burgers) om kernideeën van het recht te 
vertalen naar actuele omstandigheden. De teksten tonen dan tevens het belang van 
een cultuurhistorische bestudering van het recht die de ontwikkeling van recht en 
democratie in samenhang beziet met de ideeënhistorie, kunst, wetenschap, filosofie 
en religie. 

Kortom, de teksten geven een indruk van de cultuurhistorische factoren van de 
geloofwaardigheid van het recht als traditie. De teksten leveren echter ook een aantal 

                                                             
3 Hoofdstuk 6. 
4 Zie Hoofdstuk 4. 
5 G. van den Brink, 'De polder en zijn paradox', in: G. van den Brink (red.) De lage landen en 

het hogere, de betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2012), p. 10  
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specifieke inzichten in de factoren die een rol spelen bij geloofwaardigheid op 
zichzelf. Het gaat dan om geloofwaardigheid in communicatie en overtuiging. 

Een kleine retorica van geloofwaardigheid 

Alle teksten over Thomas verwoorden een eigen reden waarom het personage wel of 
geen waarde hecht aan een bewering of al dan niet meegaat in een idee. Ze wijzen op 
tastbaarheid en concreetheid (Johannes), zichtbaarheid (Arnauld), luisteren en 
begrijpelijkheid (Hugo), herkenbaarheid (Cocteau), gemeenschap (Blanchot), een 
bestemming en geschiedenis (Gracq) en verplaatsing (Tournier). Die ‘verplaatsing’ 
betreft de verplaatsing uit het gewone, vertrouwde, het letterlijke en dus verbeelding 
en empathie (Tournier). De teksten geven aldus een aantal communicatieve handrei-
kingen. Ze doen dat telkens vanuit een ander perspectief, namelijk het voelen, het 
zien, het horen, herkennen, het gemeenschappelijke, de tijd en de ruimte. 

De volgende vraag is of deze communicatieve handreikingen ook van belang zijn 
voor het recht. Kunnen juristen er iets mee? Of zijn concreetheid, zichtbaarheid, 
begrijpelijkheid, herkenbaarheid, gemeenschappelijkheid, historische lading en 
empathie slechts van belang voor mediawijze politici en reclamemakers? Anders 
gezegd: dragen deze factoren bij aan de legitimiteit van het recht? Met deze vraag 
betreden we normatief terrein. We gaan over van een extern perspectief (wat 
werkt?) naar een intern perspectief (wat mag werken?). Dat brengt ons bij de rol van 
het begrip ‘erkenning’ voor geloofwaardigheid en legitimiteit. Het begrip erkenning 
vormt de rode draad van de interpretaties van de teksten. 

3. Het verhaal van erkenning 
De communicatieve factoren voor geloofwaardigheid worden begrijpelijk en met het 
recht in verband te brengen als we oog krijgen voor de rol van erkenning. De Bijbel-
passage geeft daartoe een eerste aanwijzing, maar ook in de andere teksten speelt 
erkenning een belangrijke rol. Het gaat daarbij in eerste instantie om erkenning van 
de ander als persoon. Maar erkenning blijkt veel meer betekenissen te hebben. In de 
tweede tekst (Arnauld) ziet erkenning op reflectie (onderkenning) en in latere 
teksten ook op reflexiviteit (erkenning van het zelf) en wederkerigheid (erkentelijk-
heid). De interpretaties leverden nog meer nuances op, zoals miskenning, 
ontkenning en verkenning. 

Ik ga eerst in op erkenning in de eerste hier genoemde betekenis. We zien deze vorm 
van erkenning duidelijk in de Bijbelse tekst.6 Het feit dat Jezus Thomas’ wens erkent, 
brengt Thomas ertoe om open te staan voor de boodschap van Jezus en Hem op zijn 
beurt eveneens in zijn goddelijke hoedanigheid te erkennen. Ook bij de andere 
vertellers van Thomas speelt erkenning een cruciale rol voor geloofwaardigheid. 
Erkenning van de ander als gesprekspartner maakt een geloofwaardige en legitieme 

                                                             
6 Hoofdstuk 3. 
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discussie mogelijk (Hugo) en erkenning van zichzelf als een persoon staat aan de 
wieg van erkenning van en geloof in de ander als persoon(Tournier).7 

In het recht krijgt erkenning gestalte in de hoedanigheid van de erkenning van 
rechtssubjectiviteit en in grondrechten (naar aanleiding van Johannes) en democratie 
(Hugo). Lezing van de Bijbeltekst maakt echter duidelijk dat ‘erkenning’ in het recht 
in vergelijking met de religieuze erkenning aan zekere beperkingen onderhevig is; er 
is een ‘legitimiteitstekort’. Individuele rechten zijn onderhevig aan beperkingen 
doordat ook anderen rechten hebben. Juridische erkenning is onderworpen aan 
begrenzing als gevolg van de verdelende rechtvaardigheid. Een rechtssubject moet 
accepteren dat ook anderen aanspraak maken op erkenning van hun rechten en dat 
de aanspraken kunnen botsen en er een keuze, een verdeling gemaakt moet worden. 
Het effect van deze verdelende rechtvaardigheid kan leiden tot een strijd om 
erkenning (als roep om individuele gerechtigheid of vergeldende rechtvaardigheid). 
Heel letterlijk zien we de strijd om erkenning aanwezig in de verhalen van Hugo (Les 
misérables, L’Italie – Ratbert, het lot van de nar in Le roi s’amuse) en in de roman van 
Tournier over de tweeling Jean en Paul. 

Niettemin maakt lezing van het Bijbelverhaal attent op het feit dat het recht een 
antwoord heeft op deze begrenzing en dat langs procedurele weg. In het recht krijgt 
erkenning namelijk ook gestalte in het recht op toegang tot rechtspraak (access to 
justice, recht op beroep & bezwaar) en in procedurele rechtvaardigheid (gehoord 
worden, uiteenzetting, empathie). De rechtszaal is in beginsel het toneel van 
erkenning in de ‘gulle’ Bijbelse betekenis via het horen van partijen en het schenken 
van exclusieve aandacht aan de claims en getuigenissen van justitiabelen. Deze 
erkenning krijgt gestalte in een dialogische verhouding tussen rechter en justitiabele. 
In deze dialogische verhouding is sprake van wederkerigheid en erkentelijkheid 
(reconnaissance).8 In paragraaf 5 van dit hoofdstuk ga ik nader in op deze wederkerig-
heid. 

De rol van erkenning in de rechtszaal maakt duidelijk dat procedurele rechtvaardig-
heid en toegang tot het recht van groot belang zijn. We vinden dit terug in de heden-
daagse notie van procedurele rechtvaardigheid, maar ook in het streven naar toegang 
tot beleidsvorming via participatie en inspraak. Literatuur over deze onderwerpen 
bevestigt de waarde van erkenning.9 Burgers willen inspraak om diverse redenen. 

                                                             
7 Resp. Hoofdstuk 5 en 9. 
8 Zie Hoofdstuk 3. 
9 C. de Brauw, M. van Amstel-van Saane & Tj. de Cock-Bruning, ‘Burgerparticipatie in het 

Omgevingsrecht’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2013, 143–53, A. Michels, ‘De 
democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en deliberatieve fora’, 
Bestuurskunde, 2011, 75–84, F. Fischer, ‘Participatory Government as Deliberative 
Empowerment: The Cultural Politics of Discursive Space’, The American Review of Public 
Administration, 36 (2006), 19–40. Vgl. ook de vijf waarden voor urban governance van 
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Soms is dat vanwege de wens tot invloed en eerlijke behandeling (verdelende 
rechtvaardigheid). Zeer vaak spelen emotionele redenen een rol en wil men gehoord 
worden (vergeldende rechtvaardigheid). Men wil dat de overheid zich behoorlijk 
gedraagt en handelt conform waardenpatronen. Men kan die roep om participatie 
zien als hedendaagse signalen van mondigheid van burgers of van een discours van 
identiteit. De teksten tonen dat deze roep om erkenning niet specifiek van deze tijd 
is, maar oude wortels heeft.10 

De teksten leveren ook een bijdrage aan een visie op de manier van benadering die 
van belang is voor geloofwaardigheid en legitimiteit. De hiervoor genoemde 
communicatieve handreikingen zijn daarvoor van belang. Concreetheid, zichtbaar-
heid, begrijpelijkheid, herkenbaarheid etcetera zijn ook in de rechtszaal van belang. 
De teksten leveren aldus een kleine retorica van discussie en dialoog.11  

Recapitulerend: de Thomasteksten wijzen op de cultuurhistorische factoren voor de 
geloofwaardigheid van het recht als traditie, doen communicatieve handreikingen en 
wijzen op de rol van erkenning en procedurele rechtvaardigheid. Maar er is meer. Uit 
de teksten komt naar voren dat erkenning nog op meer manieren dan alleen 
relationeel een rol speelt bij de geloofwaardigheid van het recht en bij legitimiteit. 

4. Onderkenning of wijs oordeel 
De teksten tonen dat erkenning een rol speelt bij geloofwaardigheid en legitimiteit. 
Of echter een publiek een spreker of boodschap als geloofwaardig bestempelt, hangt 
niet alleen samen met de vraag of het zich erkend voelt of niet. Ook aan kennis 
gerelateerde zaken als inzicht, oordeel en reflectie spelen een rol. Hier gaat het om 
erkenning in de zin van ‘onderkenning’ voor geloofwaardigheid en legitimiteit. 

Van onderkenning is sprake als men erkent dat iets het geval is of iemand een 
bepaalde status heeft, nadat daarover eerder onzekerheid bestond. Onderkenning is 
een aan kennis gerelateerde of epistemische attitude. Onderkenning gaat over 
bezinning en reflectie. Die reflectie is van belang voor oordeelsvorming over de 
geloofwaardigheid en legitimiteit van iets of iemand. Net als de idee van erkenning, 
heeft ook de waardering van onderkenning religieuze wortels, zo wordt duidelijk uit 
de teksten. Er is een goed oordeel vereist om de ‘waarheid des geloofs’ te begrijpen 
(Johannes, Arnauld).12 De kunstenaar met goddelijk geïnspireerd inzicht is in staat 
om de gerechtigheid te zien (Hugo) of om het onbedorven ware te zien (Cocteau, 

                                                                                                                                               
Hendriks, te weten: Responsiveness, effectiveness, procedural justice, resilience, 
counterbalance, Frank Hendriks, ‘Understanding Good Urban Governance: Essentials, 
Shifts, and Values’, Urban Affairs Review, 50 (2014), 553–76. 

10 En ook verbonden is met een kernthema uit de recente en klassieke filosofie. Zie 
Hoofdstuk 3. 

11 In normatieve zin gebruikt, vergelijk ‘poëtica’.  
12 Zie Hoofdstuk 3 en 4. 
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Blanchot).13 In Gracqs tekst spelen zelfs twee vormen van inzicht een rol, te weten 
het inzicht dankzij de rede en het inzicht dankzij de mystiek (Apollinisch en 
Dionysisch).14 In Tourniers roman tenslotte leidt een pantheïstisch inzicht tot 
universele liefde (de conversie van abt Thomas).15 Onderkenning door de mens van 
de beperktheid van zijn verstand geeft volgens deze teksten toegang tot het 
goddelijke. 

Tegelijkertijd komt uit de teksten naar voren dat het belang van het juiste inzicht of 
het juiste oordeel over iets of iemand niet alleen ziet op religieuze kwesties. Juist de 
zo oprecht gelovige Blaise Pascal maakt in zijn ‘princenspiegel’ duidelijk dat we de 
goddelijke wijsheid bij God moeten laten en de mens, althans prinsen en bestuur-
ders, zich moet richten op het beoefenen van een prudent en realistisch oordeel.16 Bij 
Cocteau betekent wijs oordelen dat men een onderscheid weet te maken tussen valse 
pretenties van instituties en ‘echte’ waarden (de kunst, leven, liefde). Bij Hugo biedt 
het geduldige en gewetensvolle democratische debat daarvoor het platform, lees: een 
rechtvaardige democratie. Wat telt voor geloofwaardigheid en legitimiteit is of er een 
gelegenheid bestaat voor onderkenning, reflectie en bezinning en of ieder daartoe 
toegang heeft. 

Onderkenning, reflectie en bezinning zijn van belang voor het juiste inzicht en wijze 
oordeel over de geloofwaardigheid van iets of iemand. Een rechtvaardig democra-
tisch debat hangt ervan af of ieder in de gelegenheid gesteld wordt zijn kennis op 
tafel te brengen. Maar hoe komt een mens tot een wijs oordeel en juist inzicht? Het 
Bijbelverhaal maakt duidelijk dat erkenning daar weer een rol in speelt. Wie door een 
spreker als persoon wordt erkend, komt in een situatie waarin hij genegen is om zich 
te bezinnen op zijn gelijk, in staat is om zijn ongelijk te erkennen en om de uitspraak 
van de ander geloofwaardig en legitiem te vinden. Dat overkomt Thomas in het 
Evangelie.17 We zien dat ook bij Hugo: erkenning van iemand als serieuze en gelijk-
waardige gesprekspartner draagt ertoe bij dat deze mogelijk bij zichzelf te rade gaat 
en de waarde van andermans uitspraak onderkent en daarmee zijn eigen ongelijk.18 
Erkenning draagt bij aan onderkenning en aan toekenning van geloofwaardigheid en 
vergroot ook de kwaliteit en legitimiteit van een discussie.  

Erkenning kan bijdragen aan een juist oordeel en aan de toekenning van geloofwaar-
digheid en legitimiteit. Op dit punt onderschrijven het Evangelie en Hugo welbe-
kende democratische wijsheden die we terugvinden in maatregelen van procedurele 
rechtvaardigheid en participatie. De 20e-eeuwse teksten wijzen echter op het 

                                                             
13 Zie Hoofdstuk 5, 6 en 7. 
14 Zie Hoofdstuk 8. 
15 Zie Hoofdstuk 9. 
16 Zie Hoofdstuk 4. 
17 Zie Hoofdstuk 3. 
18 Zie Hoofdstuk 5. 
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probleem van de moderniteit: verstandig oordelen over de geloofwaardigheid van 
iets of iemand is niet eenvoudig in ‘verwarrende tijden’. Blanchots roman Aminadab 
stelt de vervreemding aan de orde, in fundamentele zin, maar ook als gevolg van 
bureaucratie en moderniteit.19 De roman maakt bewust hoezeer een ervaring van 
vervreemding in de weg kan staan aan het oordelen over de geloofwaardigheid van 
iets of iemand. Die vervreemding kan immers leiden tot een principieel in kwestie 
stellen van situatie en identiteit. (In het huis van Thomas weet niemand meer waar hij 
is en wie hij is.) Ook de novelle van Cocteau stelt het thema van vervreemding aan de 
orde.20 We vinden deze vervreemding terug in de ervaringen van burgers over een 
onbegrijpelijke overheid; vervreemding kan bijdragen aan het onthouden van 
legitimiteit aan de overheid en daarmee gelijkgestelde instituties.21  

Het toneelstuk Troie en de roman van Gracq herinneren er dan aan dat de behoefte 
aan erkenning van iemand die zich in zo’n situatie van vervreemding bevindt, kan 
leiden tot een verblind oordeel over de geloofwaardigheid van iets of iemand.22 In 
het toneelstuk Troie voelt Demokos’ publiek zich immers erkend door zijn held. Ook 
in de roman van Gracq verleidt de romantische held Allan de zomergasten door 
erkenning te bieden in de vorm van een lotsbestemming en een historisch verband, 
iets wat niet eenvoudig in redelijke (Apollinische) termen valt uit te drukken.  

Wat betekenen deze literaire visies over de invloed van kennis en inzicht of juist 
vervreemding op het oordeel over de geloofwaardigheid voor bestuur en recht? 
Instituties proberen via communicatie en transparantie ervoor te zorgen dat hun 
publiek een goede indruk van ze krijgt. De moderne romans roepen echter de vraag 
op of al deze communicatie en transparantie wel een antwoord geven op moderne 
gevoelens van vervreemding of op de behoefte aan geschiedenis en binding. Met 
andere woorden, in hoeverre komt een ‘Apollinisch discours’ tegemoet aan 
‘Dionysische behoeften’?  

Met dat in gedachten zou de communicatie door overheid en juridische instituties 
verder kunnen gaan dan de gebruikelijke technische uitleg van beleid, besluitvorming 
of rechterlijke uitspraken. Juridische communicatie en oordeelsvorming kunnen ge-
bruik maken van de retorische handreikingen van de teksten, zoals tastbaarheid en 
concreetheid, zichtbaarheid, luisteren, herkenbaarheid, inbedding in de gemeen-
schap, de geschiedenis en verplaatsing. De communicatie zou aandacht kunnen 
geven aan de symbolische en historische dimensies van een beleid en duidelijk kun-
nen maken hoe het beleid zich verhoudt tot het lot van de politieke gemeenschap. 
Waarvoor is het recht op aarde? Waar is die democratie nu eigenlijk voor? Wat is de 
toekomst van ‘de stad’? De teksten wijzen op het belang om de grote thema’s te 
                                                             
19 Zie Hoofdstuk 7. 
20 Zie Hoofdstuk 6. 
21 Zie uiteenzetting in Hoofdstuk 1. 
22 Zie Hoofdstuk 1 en 8. 
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benoemen, iets wat in Troie niet gebeurde. Tegelijkertijd weten we ook dat in Troie 
het ‘Dionysisiche discours’ nu net de stad naar de ondergang bracht. Uiteindelijk 
draait geloofwaardigheid dan toch weer om morele overtuigingskracht, om 
onderkenning van de ernst van problemen en om oprechte bezinning op de kern van 
een kwestie en het uiteindelijke bestaansreden van een institutie. Dat brengt me bij 
het derde aspect van erkenning in relatie tot geloofwaardigheid en legitimiteit: 
reflexiviteit en wederkerigheid. 

5. Reflexiviteit en wederkerigheid  
Lezing van Tourniers roman maakt bewust van het derde aspect van erkenning, 
namelijk reflexiviteit en wederkerigheid.23 Laten we bekijken wat de betekenis daar-
van is voor opvattingen over geloof en waarheid, geloofwaardigheid en legitimiteit. 
In de roman immers wordt tweelingbroer Paul wakker geschud uit zijn eendimensio-
nale wereldbeeld door een ‘vruchtbaar misverstand’. Door de blik van herkenning 
van omstanders, waarvan hij weet dat die niet klopt, beseft hij dat hij een persoon is. 
Dankzij deze bevreemde en vervreemdende blikken wordt Paul zich bewust dat hij 
een persoon is als een ander. Hij is in staat om te denken en kan anderen als legitieme 
medebewoners zien van de wereld. Reflexiviteit of zelf-erkenning levert een 
startpositie op voor een oordeel over de legitimiteit van de ander.  

De roman van Tournier doet beseffen dat een zekere mate van vervreemding en 
onherkenbaarheid kan leiden tot inzicht. We vinden de gedachte dat vreemdheid aan 
inzicht en overtuiging bijdraagt, terug in de ervaring van kunst. We beseffen dat het 
werk niet beantwoordt aan ons vertrouwde wereldbeeld en zelfbeeld. Juist door die 
onherkenbaarheid stelt kunst de bestaande benoemingen en het beeld van de kijker 
van zichzelf in kwestie.24 

Cocteaus tekst maakt dan bewust dat voor deze reflexiviteit wederkerigheid van 
belang is. In de passage over Le menteur erkennen publiek en acteur elkaar immers 
wederzijds; juist daardoor ontstaat bij ieder voor zich het inzicht in de ‘waarheid van 
de leugen (dat wil zeggen: waardevolle fictie)’ en de ‘leugen van de (officiële) waar-
heid’.25 Tourniers roman maakt dit nog duidelijker: we herkennen onszelf via de 
ogen van de ander. Erkenning van de ander als persoon heeft een duidelijke band 
met wederkerigheid. Bij die wederkerigheid gaat het niet om een ruilverhouding, 
maar om een relatie die wordt beheerst door de logica van schenking (en gastvrij-

                                                             
23 Zie Hoofdstuk 9. 
24 Deze reflexiviteit kan ook voortkomen uit andere bronnen dan kunst. Zo kan een 

juridische uitspraak of een gebeurtenis uit het leven ons verwarren en ertoe leiden dat we 
onszelf in kwestie stellen. Zie Inleiding, par. 7. Vgl. J. B. White, Heracles’ Bow, p. 94 
(Reading law and Reading Literature). 

25 Zie Hoofdstuk 6, par. 4. 
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heid).26 Wederkerigheid kent een onzekere termijn, is niet gebonden aan plaats en 
betreft een onbekend aantal betrokkenen. Dat betekent dat we voor inzicht in de 
factoren die een rol spelen bij het toekennen van geloofwaardigheid verder moeten 
kijken dan de directe verhouding waar het om gaat. Geloofwaardigheid hangt niet af 
van de stijl en inhoud van een brief of een vonnis, maar is onderdeel van een verstrek-
kende politieke, sociale, economische en vooral culturele en existentiële context.  

Tourniers tekst maakt duidelijk dat voor deze reflexiviteit en wederkerigheid de taal, 
althans een gedeelde symbolische orde, onmisbaar is. De tweelingbroer krijgt na zijn 
wedergeboorte toegang tot een ruimere manier van denken en een rijkere taal dan de 
loden geheimtaal van de jonge tweeling. Met andere woorden: men onderkent en 
wordt zichzelf gewaar als (zomaar) een ander dankzij de toegang tot de symbolische 
orde van taal, symbolen en de blik van de ander (of dat vreemde kunstwerk). Kort 
toegepast op de sfeer van recht en bestuur: een goed besluit of een goede wet is 
zodanig opgesteld dat hij refereert aan een gemeenschappelijke taal en ideeënstelsel 
op een manier die ruimte biedt voor verschil en onenigheid en toestaat dat hij in 
kwestie wordt gesteld. Het is geen loden taal, zoals de geheimtaal van Tourniers 
tweeling. Deelnemen aan de symbolische orde impliceert een dubbel besef van de 
institutionele (talige) hoedanigheid en van het belang ervan. Een symbolische orde is 
een bewuste en gedeelde orde. 

Dat dubbele institutionele besef vinden we terug in de mythe van de twee lichamen 
van de koning (koningschap en fysieke koning). De mythe verwoordt het institutio-
nele besef als een inzicht in de institutie die men is (en het algemeen belang dat men 
vertegenwoordigt) en in de concrete positie en belangen: een institutioneel geweten. 
Dat dubbele besef, dat institutionele geweten, vinden we terug in de idee van ‘the 
law’s two bodies’.27 De twee lichamen van het recht bestaan uit besef van rechtsposi-
tionele verantwoordelijkheid enerzijds en de gerechtigheid van de casus in kwestie 
anderzijds. Het juridische denken bemiddelt tussen institutie en individu met behulp 
van ervaringsregels, ficties, vuistregels en andere instrumenten uit de juridische 
grammatica.28  

Dit juridische en institutionele besef is niet iets wat alleen de juridische instituties 
aangaat. Ook ‘burger’ is een institutioneel begrip en besef van burgerschap is een 
besef van de dubbele hoedanigheid daarvan: enerzijds maakt men deel uit van de 
institutie rechtsstaat (met rechtssubjectiviteit en verantwoordelijkheden) en 

                                                             
26 Wederkerigheid is een kwestie van wederzijdsheid zonder zekerheid over het moment of 

de plaats van teruggave of wie van de betrokkenen bij een kwestie dat zal doen, een do 
quia mihi datum est. Pessers, p. 46 met verwijzing naar Paul Ricoeur, Love and Justice, in: 
Philosophy and Social Criticism, vol 21, no. 5/6, pp. 23-39, zie ook: P. Ricoeur, Amour et 
justice, Points (Paris: Seuil, 2008). Zie ook Hoofdstuk 9 par 6.  

27 Zie Hoofdstuk 9. 
28 Vgl. C.E. Smith in Hoofdstuk 9. par. 10. 
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anderzijds is men een natuurlijke persoon. Enerzijds is men deel van de ‘stad’, lid van 
de politieke gemeenschap, anderzijds bewoner van een cultureel verleden. Met in 
gedachten de ‘stille veteranen’ uit het toneelstuk Troie, impliceert burgerschap het 
recht op woorden (vrijheid, onderwijs) om zowel het geloof als ongeloof in 
democratie en burgerschap te verwoorden, maar ook (literaire, historische, politieke) 
woorden voor het persoonlijke verhaal.29 Anders gezegd, erkenning impliceert 
woorden voor toekenning van geloofwaardigheid en legitimiteit, woorden voor 
burgerschap.30 

Verlies van heelheid en machtsoverdracht 
Kortom, de teksten wijzen op de rol van erkenning, onderkenning, reflexiviteit en 
wederkerigheid voor geloofwaardigheid en legitimiteit, maar ook op de schaduw-
rand ervan. Tourniers roman herinnert eraan dat de toetreding tot de symbolische 
orde een blijvend gevoel van vervreemding met zich brengt, een gevoel van afstand 
tot de wereld.31 (Tweelingbroer Paul verliest zijn lichamelijke heelheid). Juist deze 
vervreemding geeft de mogelijkheid tot bezinning. Het geïnstitueerde zelf valt nooit 
meer helemaal samen met een naïef en woordloos zelf. Kennismaken met de taal is 
als het eten van de appel van de boom van kennis of een blik in de spiegelingen in de 
vijver van Narcisse.  

Voor geloofwaardigheid en legitimiteit betekent dit dat erkenning van zichzelf als 
institutie met verantwoordelijkheid gepaard gaat, maar ook met afstand van de 
pretentie tot beheersing van die orde, dus met een afstand van macht. De symbo-
lische orde is in die zin een lege plaats.32 Vanuit een talig perspectief bekeken, is die 
lege plaats echter juist een bijzonder volle plaats. In meer filosofische termen: de 
symbolische orde is zo pluraal dat hij ieder de woorden geeft om zichzelf als persoon 
te herkennen en zichzelf een narratieve identiteit te geven. Tourniers mythe van de 
tweeling geeft daar weer een mooi beeld bij: uiteindelijk is de gedeelde orde tussen de 
broers een imaginaire orde, een netwerk van begrippen zoals de elektriciteitsdraden 
de verbinding vormen voor de gedachten en herinneringen van de broers. De 
gedeelde lege plaats van de macht betekent dat juridische en bestuurlijke instituties 
beseffen dat ze slechts ‘taalbouwsels’ zijn en bestaan bij de gratie van het geloof en 
begrip dat mensen hen toekennen. Reflexieve instituties waken tegen het monopo-
                                                             
29 Zie Hoofdstuk 8. Mede n.a.v. de pogingen tot het creëren van een dik en cultureel 

burgerschap van Nederlandse identiteit, vgl. H. van Gunsteren, ‘Burgerschap in 
Nederland 1992-2008: Voortschrijdend inzicht?’, Beleid en Maatschappij, 36 (2009), 40–
48. 

30 Dit was ook de ontstaansgrond voor de retorica, zie M.G. IJzermans, De 
overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel (Boom Juridische uitgevers, 2011), 
p. 34 ev. 

31 Zie Hoofdstuk 9, par. 8. 
32 Vgl. Claude Lefort, The Political Forms of Modern Society, Bureaucracy, Democracy, 

Totalitarianism (Cambridge MA: The MIT Press, 1986), p. 279. 
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liseren van betekenisstructuren. Een reflexieve overheid wil niet dat het bestuurlijk 
denken en spreken de vrije symbolische ruimte van het politieke debat bedekt met 
verhullende woorden.  

Reflexiviteit en geweten 
Die nadruk op reflexiviteit lijkt vooral een zaak van de moderne teksten. De hier 
besproken serie teksten maakt het echter mogelijk om de moderne notites in de 
context te plaatsen van de oudere teksten. De serie teksten toont de continuïteit en 
variatie tussen de hedendaagse en historische woorden voor waarden en gedachten 
over het menselijk bestaan. De moderne reflexiviteit valt te herkennen in de 17e-
eeuwse jansenistische constatering van het menselijk tekort. Arnauld en de zijnen 
ervoeren een afstand tot de gewone wereld als gevolg van hun onderkenning van het 
bestaan van een goddelijke wijsheid. Een oprechte christen miste de naïviteit om nog 
te kunnen denken dat de aardse en goddelijke werelden zouden kunnen samenvallen. 
De ‘gensinistres’ vertellen ons verder dat dit besef, dit geweten niet alleen maar slaat 
op de goddelijke orde, maar uiteindelijk ook banden heeft met klassieke deugden. 
Voor de jansenisten ontleende het rechtssysteem zijn legitimiteit niet aan het 
goddelijk recht. Het was eenvoudigweg van wereldlijke oorsprong en wisselvallig. 
Jansenisten (en protestanten) kwamen tot een positivistische visie op het recht, maar 
dit leidde ook tot waardering voor een reflexief en daarmee prudent oordeel (de 
‘pensée de derrière’ van de prins). De historische serie teksten stelt zo in staat om 
verbindingen te leggen tussen geloofwaardigheid en legitimiteit enerzijds en 
uiteenlopende visies op geloof en waarheid anderzijds. De seculiere moderne teksten 
zetten het religieuze gesprek over ethische en morele vraagstukken voort.  

6. Erkenning als bindmiddel van de retorische relatie 
De rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit is van belang voor een 
retorische visie op het recht. De teksten gaven aanleiding tot het belichten van 
geloofwaardigheid en legitimiteit in relatie tot onder meer religie, democratie, kunst, 
vervreemding, nostalgie en geweten. Ik heb deze interpretaties gevat onder het 
begrip van erkenning, onderkenning (reflectie, kwaliteit van oordeel) en reflexiviteit 
en wederkerigheid. De analyse van Ricoeur van ‘erkenning’ was daarbij behulpzaam 
en stelde in staat om het denken uit de traditie van fenomenologie in relatie te 
brengen met een retorische visie op het recht. Een retorische relatie draait om het 
bereiken van geloofwaardigheid via ethos, pathos en logos. Geeft het begrip 
erkenning nog inzicht in het verschil tussen retoriek en recht? Legt het een 
verbinding tussen geloofwaardigheid en legitimiteit? Het lijkt mij dat ‘erkenning’ de 
retorische aspecten een normatieve betekenis geeft. Erkenning is een factor voor de 
kwaliteit van de retorische relatie en draagt bij aan de legitieme geloofwaardigheid 
van de spreker. Erkenning door een spreker van de ander beïnvloedt in positieve zin 
wat die ander denkt van het ethos van de spreker. Als verder een spreker het 
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onderwerp van debat en zijn deskundigheid onderkent, draagt dit bij aan zijn 
inhoudelijke overtuigingskracht (logos).33 En als een spreker goed de verbinding met 
het publiek weet te maken en hij dit erkent als gelijkwaardige partner, kan dit bijdra-
gen aan de kwaliteit van de emotionele dimensie van de retorische situatie. Er kan 
immers geen strikte scheiding worden aangebracht tussen ratio en emotie.34 Refle-
xieve erkenning van de spreker van zichzelf en van de situatie waarin hij zich bevindt 
draagt eveneens bij aan de gunstige opvatting van het publiek. Tot slot is voor de 
geloofwaardigheid van een spreker een ‘goed’ publiek van belang (zoals een cabaretier 
beter presteert tegenover een dankbaar en ‘deskundig’ publiek).35 Met andere 
woorden: een retorische relatie wint aan geloofwaardigheid en legitimiteit wanneer in 
een juridische context spreker en publiek zichzelf en elkaar erkennen als volwaardige 
deelnemers aan zo’n relatie en wederkerig tot een overtuigend en juridisch verant-
woord oordeel over een kwestie trachten te komen. Een retorische visie op het recht 
gaat verder dan aandacht voor procedurele rechtvaardigheid en communicativiteit (in 
de vorm van de eerder gegeven handreikingen van concreetheid, zichtbaarheid 
herkenbaarheid enzovoorts). Een retorische visie op het recht heeft aandacht voor de 
rol van erkenning, reflectie en oordeelskundigheid, reflexiviteit, institutioneel besef en 
wederkerigheid. Erkenning maakt het verschil tussen retoriek en retorica. 

7. De rol van dialoog in de teksten 
De dialoog speelt bij dit alles een belangrijke rol. Erkenning binnen een retorische 
relatie maakt deze relatie in potentie tot een dialoog. De dialoog speelt allereerst een 
rol bij het overbruggen van het ‘legitimiteitstekort’. Het recht heeft te maken met 
begrenzing, zo bleek in hoofdstuk 3. Dit tekort kan overbrugd worden door toegang 
tot het recht en ‘aandacht in de rechtszaal’ in een dialogische verhouding. Daarnaast 
speelt de dialoog een rol bij onderkenning en bij reflexiviteit. Het geweten en het 
institutionele besef zijn een zaak van een innerlijke dialoog, van een ‘soi à soi’.36 Met 
Tourniers roman in gedachten ligt de ware aard van het recht bij de innerlijke dialoog 
van het juridische denken over de betekenis van algemene normen en universele 
idealen voor een concrete kwestie.37  

                                                             
33 Met name Hoofdstuk 4 en 5. 
34 Zoals IJzermans toont in haar dissertatie over de overtuigingskracht van emoties, zijn 

zowel de rede als de emotie als wijzen van kennisverwerving nuttig, maar geen van beide 
volledig betrouwbaar. M.G. IJzermans, De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk 
oordeel (Boom Juridische uitgevers, 2011), p. 140 ev. 

35 Voor de verklaring van die drieslag, zie Hoofdstuk 2. 
36 Eigenlijk: een dialoog van een ‘soi’ met een ‘soi’ als getuige van een ‘on’. P. Ricoeur, 

Amour et justice, Points (Paris: Seuil, 2008), p. 102. Bij Arnauld gaat het om de dialoog van 
de mens tot de onkenbare goddelijke rede. Bij Pascal om de innerlijke dialoog van de 
wereldlijke heerser die bij zichzelf te rade gaat. Bij Cocteau bezint het individu zich op 
zichzelf. Het authentieke gesprek van ‘soi à soi’ onderscheidt tussen waarheid en leugen. 

37 Zie Hoofdstuk 9, par. 10. 
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Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheid van een vruchtbare dialoog. Tourniers 
roman herinnert aan het feit dat daar waar geen taal is en geen ruimte in het denken 
er sprake is van een ‘absolute dialoog’, een in zichzelf besloten gesprek (de absolute 
en woordloze dialoog van de tweelingbroers). Verder heeft een dialoog kaders nodig. 
Want hoe voer je de dialoog met je zelf of met anderen, als je niet meer weet wie je 
bent en waar je staat (zie de roman van Blanchot)? Ook extreme tegenstellingen vor-
men een hindernis. Zie de roman van Gracq.38 Wat heeft de rede nog te zeggen 
tegen de aanhanger van het mysterie? Wat vermag de (Apollinische) wil tegenover 
de (Dionysische) willekeur? En welke van deze twee vormt hier dan nog ‘het 
geweten’? De manier waarop Gracq erin slaagt om zijn personages tot overdenking 
te brengen, wijst op het belang dat een dialoog verleden en toekomst omvat en 
ruimte biedt voor ontsnapping aan fataliteit.  

Kortom, de teksten bevatten een kleine fenomenologie van de dialoog. Via het 
gesprek met zichzelf of met de ander kan men tot begrip en een goede afweging 
komen. Gebrek aan taal en aan ruimte in het denken, vervreemding, grote tegenstel-
lingen en argwaan stellen echter een grens aan de mogelijkheden van een dialoog. 

De dialoog tussen tekst en lezer 
Daarnaast zijn erkenning en dialoog van belang op meta-niveau, voor de verhouding 
tussen tekst en lezer. Een tekst erkent zijn lezer door deze via formele kenmerken op 
strategische wijze te construeren.39 De zeven literaire teksten hanteren elk een 
andere strategie en zetten de lezer bij wijze van spreken op het door de tekst 
gewenste been. Zo zet het evangelie zijn lezer aan het denken over zichtbaar en 
onzichtbaar door het verhaal langs die tegenstelling op te bouwen. De moderne 
teksten hanteren weer andere strategieën om hun boodschap over te brengen, 
bijvoorbeeld frasering en ritme voor een verhaal over de opvattingen van de tijd 
(Gracq) en een strakke structuur voor een verhaal over dialectiek en reflexiviteit 
(Tournier).40 Die literaire strategie en opzettelijke vormkenmerken verlangen een 
actieve en reflectieve lezer die verantwoordelijkheid neemt voor zijn interpretatie.41 
Literaire retoriek dwingt de lezer tot onderkenning en reflectie en vraagt om 
zelfwerkzaamheid van de lezer, zodat hij in de geïnterpreteerde tekst uiteindelijk zijn 
eigen visie op de tekst kan lezen en daarmee de tekst geloofwaardigheid en 
bestaansrecht, legitimiteit, verleent. Daarmee wordt de generieke tekst een 
zelfstandige tekst. Verder is de unieke betekenis die een tekst voor een lezer krijgt 
ook het resultaat van een innerlijke en reflexieve dialoog van de lezer met zichzelf. 
Kortom, aandacht voor de rol van erkenning in de retorische relatie tussen tekst en 

                                                             
38 Zie Hoofdstuk 8, par. 2. 
39 Zie Inleiding, par. 7. 
40 Zie Hoofdstuk 8, par. 6 en Hoofdstuk 9, par. 9.  
41 Idem. 
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lezer vergroot het begrip in de strekking van Montaigne’s idee dat die verhouding 
een vriendschappelijk steekspel is, een ‘joute’. 

8. Inzichten over geloofwaardigheid en legitimiteit 
Laat ik het voorgaande samenvatten. Dit proefschrift tracht aan de hand van literaire 
teksten inzichten te formuleren over geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht. 
Oppervlakkig gelezen wijzen de teksten uit de receptiegeschiedenis van het verhaal 
over ongelovige Thomas op de factoren  van tastbaarheid en concreetheid, zicht-
baarheid, begrijpelijkheid, herkenbaarheid, gemeenschappelijkheid, geschiedenis en 
een bestemming en verplaatsing. Als we de teksten op een dieper niveau lezen, ver-
tellen ze een verhaal van erkenning, onderkenning, reflexiviteit en wederkerigheid. 
Voor geloofwaardigheid en legitimiteit zijn erkenning van de ander als gespreks-
partner en als rechtssubject van belang, als ook onderkenning van relevante aspecten 
van een problematiek en wederkerigheid en zelf-erkenning (reflexiviteit). Inzicht in 
de rol van erkenning voor legitimiteit ondersteunt tevens de geloofwaardigheid van 
een retorische visie op het recht als argumentatiecultuur. Erkenning verschaft de 
inzet van overtuigingsmiddelen legitimiteit en draagt bij aan de geloofwaardigheid 
van legitiem gezag. De verbinding van ‘erkenning’ met wederkerigheid en reflexi-
viteit staat in de weg aan een eenzijdige visie op erkenning als identiteitsstrijd en 
opent de weg naar toekenning van verantwoordelijkheid.  

Het inzicht in de rol van erkenning en verwante vormen voor geloofwaardigheid en 
legitimiteit verdiept de ‘kleine retorica’. De communicatieve handreikingen worden 
aspecten van legitimiteit. Ik geef hieronder het overzicht waarbij ik telkens aangeef 
hoe de rol van erkenning een factor voor geloofwaardigheid verandert in één voor 
legitimiteit. Ik koppel daarbij tevens terug naar het toneelstuk Troie. De tragedie 
fungeerde immers als denkvoorbeeld voor de hedendaagse situatie. 

1. Van tastbaarheid naar erkenning (Hoofdstuk 3, over de Bijbeltekst) 
De Bijbelse tekst attendeert op het belang van tastbaarheid en concreetheid 
voor geloofwaardigheid. De Bijbelpassage zelf en de teksten uit de receptie 
nuanceren en verrijken deze boodschap van tastbaarheid en concreetheid en 
wijzen op het belang van erkenning van iemand als een verantwoordelijk 
persoon. Een korte terugblik op Troie is hier zinvol. De aantrekkingskracht van 
de demagogische dichter Demokos berust op een symboliek van het tastbare 
(strijd, heldendom). Daarnaast houdt hij zich ook aan de andere hiervoor 
genoemde retorische handreikingen. Demokos geeft zo antwoord op een roep 
om erkenning van de veteranen. De teksten over Thomas doen echter beseffen 
dat van erkenning geen sprake is. De Bijbelpassage toont dat de Trojaanse 
dichter zijn aanhangers niet behandelt als verantwoordelijke personen. De 
overige teksten wijzen op nog meer ontbrekende elementen. Er is tussen de 
dichter en zijn publiek geen relatie van wederkerigheid, geen plaats voor 
reflexiviteit, geen gelijkwaardige verdeling van kennis. Demokos hanteert 
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evenmin een erg dynamische opvatting van de tijd gericht op belofte en 
vergeving, hij duldt niet het bestaan van vragen.42 

2. Van zichtbaarheid naar inzichtelijkheid (Hoofdstuk 4, Arnauld) 
De teksten van Arnauld, Pascal en Racine, auteurs uit de eeuw van het rationa-
lisme, geven het retorische belang van zichtbaarheid een legitieme lading en 
maken dit tot ‘inzichtelijkheid’. Dat inzicht betreft dilemma’s, de grenzen aan de 
menselijke kennis (‘onderkenning’), het besef van het belang van oordeels-
vermogen, etcetera. Daartoe behoort, zo maken de verschillende teksten 
duidelijk, ook onder meer de historische en existentiële aspecten. De stad Troie 
biedt aan bespreking van dit soort betekenislagen geen forum. Het is de stad van 
de mythes van bevestiging (‘affirmations’), zo kwam naar voren uit het discours 
van Demokos en het advies van de jurist. Naast het belang van kennis en inzicht, 
benadrukken de 17e eeuwse teksten de kwaliteiten van oordeelskundigheid en 
geweten.  

3. Van begrijpelijkheid naar gelijkwaardige kennisverdeling (Hoofdstuk 5, over Hugo) 
Voor geloofwaardigheid is begrijpelijkheid van belang. Maar de rol van 
erkenning en onderkenning wijst ook op het belang van oordeelsvermogen. Ik 
verwijs naar Troie waar de veteranen geen antenne hadden voor het verstaan 
van de betekenis van Busiris’ vredelievende advies. Hugo’s tekst herinnert eraan 
dat rechtsvorming een maatschappelijk proces is van overdracht van norma-
tieve informatie voor het behoud van de politieke en juridische gemeenschap. 
De fragmenten van Hugo leveren zicht op een aantal kwaliteitscriteria voor een 
legitieme discussie – criteria die verder gaan dan begrijpelijkheid – zoals 
serieusheid, gelijkwaardigheid, openheid en kritiek. Uit Hugo’s tekst komt ook 
het belang naar voren van de verdeling van kennis en training van oordeelsver-
mogen (en daarmee van het belang van onderwijs en burgerschap). Verdeling 
van kennis en inzicht is verdeling van politieke macht. Een checks and balances 
op het punt van kennis gaat dan ook verder dan transparantie en de toekenning 
van informatierechten.43 Burgers zijn geen geadresseerde, maar kritische 
partner van een institutie.44 Juridische of bestuurlijke taal is geen ‘sturings-
instrument’, maar bevat direct of indirect een stelling over de toekomst van ‘de 
stad’.45 Media zijn geen doorgeefluiken, maar tegenmacht.46 Dit alles ligt ook 
besloten in de moderne teksten.  

                                                             
42 G. van den Brink, Schets van een beschavingsoffensief, WRR Verkenning (Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2004). 
43 Vgl. M.A.P. Bovens, De digitale republiek, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 

2003), p. 122 ev. 
44 W.J. Witteveen, Het Theater van de Politiek (Amsterdam: Amber, 1992), p. 239 ev en het 

belang van de kwaliteit van de publieksinstantie. 
45 In 1989 maakte Eijsbouts attent op het feit dat de term ‘sturing’, toen (en nog altijd) 

populair in een bestuurlijke context, oorspronkelijk slechts een meteorologisch 
verschijnsel aanduidde, zie W.T. Eijsbouts, ‘Recht en toeval’ (Universiteit Leiden, 1989). 
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4. Van herkenbaarheid naar authenticiteit en integriteit (Hoofdstuk 6, over Cocteau) 
Een spreker die overtuigend wil zijn zorgt ervoor dat hij en zijn boodschap 
herkenbaar zijn. Cocteaus tekst over de teleurgestelde jonge soldaat Thomas 
herinnert aan het belang van herkenbaarheid en ironie voor geloofwaardigheid. 
De novelle verdiept dat communicatieve advies van herkenbaarheid tot 
authenticiteit, oorspronkelijkheid, afgewogenheid (harmonie), oprechtheid en 
integriteit. Herkenbaarheid is dus geen zaak van ‘identiek zijn’, maar van 
identiteit met een weloverwogen eigen verhaal. En ironie is niet zomaar 
grappige dubbelzinnigheid, maar weloverwogen luciditeit. De waarde van 
authenticiteit en integriteit maakt tevens duidelijk dat maatregelen tot 
verbetering van de communicatie en tot het betonen van empathie niet zo veel 
betekenen als ze niet werkelijk authentiek zijn, bijvoorbeeld doordat ze worden 
ingevoerd om redenen die extrinsiek zijn aan de relatie met burgers of 
justitiabelen (redenen die te maken hebben met organisatorisch belang of het 
afleggen van verantwoording).  

5. Van gemeenschap naar een gedeelde vraag  (Hoofdstuk 7, over Blanchot) 
Refereren aan gemeenschappelijke waarden, visies, beelden et cetera is voor 
geloofwaardigheid van belang. In Troie gebeurt dat ook. De mythische gemeen-
schap is een overtuigend argument. Blanchot werpt echter een ander licht op dit 
gemeenschaps-discours. Uit Blanchots tekst komt naar voren dat het belangrijk 
is dat het recht de mogelijkheid geeft dat identiteiten in kwestie kunnen worden 
gesteld. In Troie worden identiteiten en hun bestemming immers juist gefixeerd 
door de stadsdichter en door de diplomaat (Ulysse). Met andere woorden: de 
verwijzing naar gemeenschappelijke waarden is, Blanchot volgend, pas legitiem 
als deze wortelt in een gedeelde menselijke kwetsbaarheid, maar de hoedanig-
heid van die gemeenschap uiteindelijk ongedefinieerd laat. Blanchots 
ongedefinieerde gemeenschap en gedeelde vraag zijn een uitnodiging tot het 
vullen van de lege plaats van de rechtsstaat met vragen en debat.  

6. Van bestemming naar geschiedenis (Hoofdstuk 8, Gracq) 
Verwijzingen naar een historisch verhaal en een lotsbestemming dragen bij aan 
geloofwaardigheid. Zo praat in Troie Ulysse Hector ‘onder de tafel’ met een 
historisch vertoog. Maar het verhaal van Gracq maakt duidelijk dat legitimiteit 
ruimte geeft aan de werkzaamheid van de tijd. Het juridische denken verzet zich 
tegen fataliteit. Tegenover de eendimensionale tijd van een historische fataliteit, 
of van een modernistisch vooruitgangsgeloof, geeft het recht bij wijze van 
spreken de tijd de ruimte voor het creëren en heroverwegen van betekenis. 
Geen eeuwige terugkeer, maar een dialectische dynamiek. De roman van Gracq 
benadrukt het belang om juridische, bestuurlijke en politieke argumenten te 
plaatsen in een dynamisch perspectief. 

                                                                                                                                               
46 Zie: E.W. van Baren, ‘Macht, media & Montesquieu’, Over nieuwe vormen van publieke macht 

en machtsevenwicht (Universiteit Leiden, 2009). 
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7. Van verplaatsing naar verbeelding en reflexiviteit (Hoofdstuk 9, Tournier) 
Tourniers roman gaat over de verleidingskracht van het Ene en het Gelijke in 
ideeën over waarheid, geloof en recht. Tourniers roman benadrukt het belang 
van verplaatsing en dynamiek (de meteorologie) voor het spreken en begrijpen 
van taal en symbolen en voor de acceptatie van de ander. Legitimiteit kan niet
zonder reflexiviteit. Tourniers roman geeft zicht op de antropologische en 
psychologische achtergronden van het ongemak over ‘de onverschillige goden’ 
in Troie. Het verhaal wijst op het belang van een reis door het land van het 
figuurlijke voor het kunnen zien van de gelaagdheid van begrippen en van de 
overeenkomsten tussen idealen. Bij Tournier staan woorden in dienst van een 
mogelijke manier van zeggen, een ‘idee van een idee van een idee’. 

Met andere woorden, in lijn met de gelezen teksten, zouden geloofwaardige juri-
dische instituties niet zozeer inzetten op concreetheid, begrijpelijkheid, zichtbaar-
heid etcetera, maar op erkenning en inzichtelijkheid. Ze werken aan versterking van 
het oordeelsvermogen en verdeling van kennis. Ze richten zich niet zozeer op her-
kenbaarheid, maar op authenticiteit en integriteit. De gemeenschap is voor hen geen 
gegeven, maar een gedeelde vraag, De tijdsopvatting is niet lineair, de geschiedenis 
geen gegeven, maar circulair en dialectisch. Er is tijd voor bijstelling en vergeving. 
En tot slot is het recht geen verlengstuk van een efficiënt beleid, maar een perma-
nente herinnering aan de noodzaak tot reflexiviteit. Ook de burger is onderdeel 
van die instituties. 

Bij elkaar leveren de interpretaties van de teksten zicht op aspecten van de betekenis 
van geloofwaardigheid en legitimiteit en op de wisselwerking daartussen. De idee 
van erkenning (en onderkenning, wederkerigheid en reflexiviteit) verandert de com-
municatieve adviezen in een verantwoordelijke retorica en draagt bij aan een 
retorische visie op het recht. De literaire analyses plaatsen het recht en rechtsvor-
ming in een retorisch en hermeneutisch perspectief; ze tonen de gelaagdheid en de 
historische dimensie ervan. Ze belichten het strategische karakter van juridische 
argumenten en hun politieke betekenis.47 Anderzijds wijzen ze op de rechtsstatelijke 
relevantie van het politieke handelen. De retorische en literaire blik richt zich niet 

47 J. B. White, Heracles’ Bow, Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law (University of 
Wisconsin Press, 1989). Idem, When Words Lose Their Meaning, Constitutions and 
Reconstitutions of Language, Character, and Community (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1984), Idem, Justice as Translation, an Essay in Cultural and Legal Criticism 
(Chicago: University of Chicago Press, 1990).  In zijn uit 1975 stemmende werk The 
Legal Imagination, Studies in the Nature of Legal Thought and Expression (Boston, Toronto: 
Little, Brown and Company, 1973) plaatste hij het juridische denken en spreken in een 
vergelijkende context en nodigde zijn lezers aan de hand van reflectieve vragen uit om te 
reflecteren over de wijze waarop de juridische schrijver of spreker omgaat met taal en 
welke gevolgen dit heeft voor de lezer casu quo de gemeenschap waartoe ‘het recht’ 
spreekt. Vgl. Voor een cognitieve benadering Steven L. Winter, A Clearing in the Forest, 
Law, Life, and Mind (Chicago: University of Chicago Press, 2003). 
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alleen op de rol van de juridische spreker, bestuur en politiek, maar ook op die van 
‘het publiek’. Ze richt de aandacht op het belang van oordeelsvorming en op de 
vermogens van de burger als sprekend en debatterend rechtssubject.48 (In termen 
van Troie, doen de teksten ervaren wat het betekent om als volwaardig burger deel uit 
te maken van het koor van veteranen.) De teksten brengen geloofwaardigheid en 
legitimiteit in verband met het kunnen geloven,49 kennen, spreken, herkennen, 
vragen, vertellen en bewust zijn.50  

Kortom, de interpretaties geven een fenomenologische en hermeneutische analyse 
van ‘de burger als ongelovige Thomas’. Thomas’ verhaal over erkenning, onderken-
ning, reflexiviteit en wederkerigheid als factoren voor geloofwaardigheid en legitimi-
teit legt een wereld bloot achter ‘eerlijk en betrouwbaar’ en achter beginselen als 
openbaarheid, onafhankelijkheid, tijdigheid en rechtvaardigheid, achter gedrags-
codes en achter neutraliteit, respect, aandacht en redelijkheid.51 Thomas’ rondgang 
laat ook iets zien van wat er aan al deze systeemeisen en richtlijnen vooraf gaat. 
Bekeken vanuit deze teksten over geloofwaardigheid, heeft legitimiteit niet alleen 
juridische en politieke kanten, maar ook spirituele, intellectuele en emotionele 
kanten. Bekeken door de ogen van Thomas gaat legitimiteit over geloof, hoop en 
liefde (Johannes), over kennen en vrezen (Arnauld), over dreiging en trots (Hugo), 
over angst, absurditeit en spel (Cocteau), over zoeken, tasten en vervreemding 
(Blanchot), over tijd en dreiging (Gracq) en over de verwevenheid van liefde en 
macht (Tournier).  

Natuurlijk vertellen de teksten niet alles over geloofwaardigheid en legitimiteit en 
recht en zullen de literair geïnspireerde ideeën leiden tot vragen. Evenmin dekt de 
idee van erkenning als antwoord op de vraag naar geloofwaardigheid en legitimi-
teit de gehele strekking van de teksten. De ‘moraal van het verhaal’ is niet wat een 
                                                             
48 James B. White, The Legal Imagination (Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 

1973) en When Language Meets the Mind, Three Questions (Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers, 2007). Het gaat hier om ‘vermogens’ in de zin van veronderstelde vermogens 
of ‘capabilities’ in de zin van M.C. Nussbaum, Grensgebieden van het recht, over sociale 
rechtvaardigheid, Amsterdam: Ambo, 2006, p. 146 ev Zie ook Ricoeur’s analyse van 
‘pouvoir’ in de zin van ‘kunnen’, in staat zijn, ‘Devenir capable, être reconnu,’ Texte écrit 
pour la réception du Kluge Prize, 2005 et publié initialement dans la revue Esprit, no 7, 
juillet 2005: de mens identifieert zich door zijn vermogens, door wt hij kan doen. Het gaat 
onder meer om het vermogen tot zeggen, te handelen, te vertellen en tot het 
verantwoordelijk zijn en de belofte. 

49 in de zin van toegang hebben tot een spirituele dimensie, zie hiervoor hoofdstuk 3. 
50 Op grond van de teksten en interpretaties van achtereenvolgens Johannes, Arnauld, 

Hugo, Cocteau, Blanchot, Gracq en Tournier in de hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.  
51 Bokhorst, A.M. & Witteveen, W.J., ‘Als gezag verdiend moet worden …’ in: Broeders, D., 

Prins, J.E.J., Griffioen, H., Jonkers, P., Bokhorst, M. & Sax, M. (red.), ‘Speelruimte voor 
transparantere rechtspraak (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), p. 127-160. 
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tekst overtuigend en betekenisvol maakt, maar de wijze waarop die moraal gestalte 
krijgt: ‘It is not the restatable message that is the most important meaning of the 
poem or the judicial opinion, but the reader’s experience of the life of the text 
itself.’52 Uiteindelijk gaat het om het lezen van de literaire teksten zelf en, wat dit 
onderzoek betreft, om een samenhangende interpretatie. 

9. De rol en betekenis van dialoog: toepassing en vooruitblik 
Het doel van dit proefschrift was om te laten zien op welke wijze literatuur inzichten 
kan bieden in vraagstukken omtrent geloofwaardigheid en legitimiteit. Toepasbaar-
heid stond bij dit onderzoek niet centraal.  Niettemin wil ik als afsluiting een beeld 
geven van hoe dialoog kan worden ingezet ter versterking van geloofwaardigheid en 
legitimiteit van de overheid. In de teksten vormde de dialoog immers een regelmatig 
terugkerend motief. De gedachte van erkenning geeft het retorische debat 
dialogische kenmerken. De idee van erkenning benadrukt de gelijkwaardigheid, 
betrokkenheid en wederkerigheid tussen spreker en publieksinstantie. De met 
erkenning verbonden noties van onderkenning en reflexiviteit staan in lijn met het 
onderzoekende en bezinnende karakter van de dialoog.  

De dialoog vormt inmiddels een belangrijk onderdeel van de politieke, bestuurlijke 
en juridische werkelijkheid. Op wetenschappelijk niveau geeft het perspectief van de 
dialoog nieuwe mogelijkheden tot verklaring en belichting van hedendaagse ontwik-
kelingen binnen rechtsstaat en democratie. Zo vormt de idee van de constitutionele 
dialoog een metafoor voor een breed maatschappelijk proces van rechtsvorming. 
Het gaat dan om ‘een constructief scenario van een dialoog tussen rechters, 
wetgevers, bestuursorganen, de pers en het grote publiek, waarin de betekenis van de 
Grondwet zich verder ontvouwt (…).’53 In deze dialoog geven de deelnemers 
betekenis aan het handelen en de tekst, zowel op een abstract als een concreet niveau. 
Ook de relatie tussen rechter en burger in de civiele rechtspraak kan als een dialoog 
worden voorgesteld.54 

De inzet op participatie en dialoog in beleidsvorming en rechtsvorming kan worden 
gezien als een exponent van dit dialogische en deliberatieve perspectief op recht en 
democratie. In de context van recht en bestuur kan sprake zijn van een beleids-
vormende dialoog of van een rechtsvormende dialoog. Van een rechtsvormende 
dialoog is sprake in geval van de vorming van nieuw recht (een nieuwe interpretatie, 
een nieuwe regel). Dit zal al snel een dialoog zijn tussen instituties, dus tussen rechter 
en wetgever of rechter en bestuur.55 Van een constitutionele dialoog in letterlijke zin 

52 Vgl. J. B. White, Heracles’ Bow, p. 117.  
53 W.J. Witteveen, ‘Rawls en de toetsende rechter’, RegelMaat, 27 (2012), p. 248. 
54 M.G. IJzermans, ‘Legitimiteit door dialoog in de rechtszaal’, in: Rechtsgeleerd Magazijn 

Themis, 2016 nr 1, p. 15-26. 
55 A. Meuwese & M. Snel, ‘“Constitutional Dialogue”: An Overview’, Utrecht Law Review, 9 

(2013). Vgl. M.A. Loth, ‘De Hoge Raad in dialoog, over Rechtsvorming in een gelaagde 
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(in tegenstelling tot de hiervoor uiteengezette metaforische betekenis) is sprake, 
indien het proces van uitleg en interpretatie tussen institutionele spelers ziet op 
grondwettelijke regels.56 De beleidsvormende dialoog ziet op de voorbereiding van 
beleid in overleg (participatie) tussen bestuur en burgers, bijvoorbeeld bij de 
voorbereiding van een omgevingsplan volgens de nieuwe Omgevingswet of het 
voorbereiden van een visie op de toekomst van een gemeente.57  

De inzet op participatie en dialoog op het gebied van de ruimtelijke ordening biedt 
een representatief denkvoorbeeld. De bestaande wetgeving (3:4 Awb e.a.) geeft 
slechts een minimumniveau van participatie.58 Belanghebbenden kunnen een ziens-
wijze indienen op een ontwerp, maar de vanuit bestuurlijk perspectief opgestelde 
uiterste kaders staan dan al vast.59 Voor de aan een ontwerp voorafgaande verken-
ningsfase, is er geen regulering voor participatie en dialoog. De wettelijke regeling is 
bovendien beperkt tot belanghebbenden. In de praktijk krijgen burgers ruimere 
inspraakmogelijkheden, niettemin gebeurt dit toch vaak binnen het doel dat volgens 
de bestuurlijke rationaliteit gewenst is. Er zijn geen wettelijke procedurevoor-
schriften voor het proces van participatie en dialoog. Onder de nieuwe Omgevings-
wet wordt dit anders. Deze wet stelt participatie als voorwaarde voor complexe 
projecten, maar geeft geen inhoudelijke of procedurele aanwijzingen.60 

rechtsorde’ (Tilburg University, 2014). 
56 Rechter en wetgever leveren dan in wisselwerking een bijdrage aan de rechtsvorming, de 

rechter door een wet op een bepaalde manier te interpreteren, de wetgever door daarop 
voort te gaan en indien nodig aanpassingen aan te brengen. Eenzelfde figuur is 
herkenbaar waar de bestuursrechter een probleem signaleert in de kwaliteit van een 
bestuurlijk besluit en datzelfde bestuur het signaal oppakt en het besluit herformuleert en 
verbetert. Zie o.a. J.C.A. De Poorter, ‘Wetgever en rechter, rechtsvorming in een open en 
vruchtbare dialoog’, NJB, 2014, 6–11, Maar institutionele dialogen tussen rechter, 
wetgever en bestuur zijn daarnaast per definitie te zien als een constitutionele dialogen, 
omdat deze dialoog constitutionele bevoegdheden overstijgt en in kwestie stelt. 

57 Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van fysieke 
leefomgeving (Omgevingswet) (Staatsblad 2016, nr 156). In het bijzonder art. 16.55 lid 
6.  

58 O.a. 3:4 Awb, Verdrag van Aarhus 1998, 2 EU-richtlijnen, Kaderrichtlijn water, Zie A.M. 
Keessen, A.J.F. Van Daalen & M.W. Van Buuren, ‘Participatie in watermanagement, goed 
voorbeeld doet goed volgen?’, NJB, 2014, 2117–24. C. De Brauw, M. Van Amstel-van 
Saane & Tj. De Cock-Bruning, ‘Burgerparticipatie in het Omgevingsrecht’, Tijdschrift 
voor omgevingsrecht, 2013, 143–53. F.A.C. Groothuijse, D. Korsse & B.J. Schueler, 
‘Kroniek van het omgevingsrecht, de weg naar een nieuwe omgevingswet’, NJB, 2014, 
2514–24., F.P.C.L. Tonnaer, ‘Omgevingswet: gemiste of benutte kansen?’, Tijdschrift voor 
Omgevingsrecht, 2012, 35–44. 

59 De Brauw, Van Amstel-van Saane & De Cock-Bruning p. 148. 
60  Art. 5.47 en 5.48 Ow. 
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Vast staat dat onder bepaalde omstandigheden de inzet van een dialoog gunstig kan 
zijn. Een dialoog kan bijdragen aan het voorkomen of het doorbreken van een 
impasse, meningsverschillen tijdelijk opschorten en ruimte geven voor uitwisseling 
van inzichten buiten de sfeer van macht.61 Een dialoog kan gunstig zijn voor een 
open proces van overleg en beleidsvorming en kan een verfijnd instrument zijn voor 
rechtsvorming. Motieven voor participatie en dialoog liggen dan ook op het punt 
van zeggenschap, beleidsbeïnvloeding, verbetering van democratische vaardigheden 
en vergroting van een gevoel van betrokkenheid, betere besluiten in de zin van 
rationeler en gegronder en grotere legitimiteit onder zowel deelnemers als 
anderen.62 

Een korte blik terug op het toneelstuk Troie doet beseffen dat bij dit dialogisch 
perspectief en bij de ‘constitutionele dialoog’ echter ook wel vragen zijn te stellen.63 
Het overleg tussen Hector en Ulysse op het eiland van diplomatieke broederschap 
zou in dat verband model kunnen staan voor de dialoog op hoog niveau, tussen 
instituties, tussen filosofen, noodzakelijk omdat politiek noch het recht tot besluiten 
kunnen komen. De dialoog als een last resort in plaats van het teken van een nieuwe 
visie op recht en democratie. 

Ook bij de beleidsvormende dialoog tussen instituties en burger zijn vragen te 
stellen. Ontbreekt in deze relatie niet de gelijkwaardigheid die nodig is het kenmerk 
van wederkerigheid?64 Leent de taal van recht en bestuur, toch in zekere mate een in 
zichzelf besloten bolwerk, een soort absolute dialoog, zwaar van termen die slechts 
begrijpelijk zijn voor ingewijden,65 zich wel voor samenspraak tussen institutie en 
burgers? En, als een institutie al zorgt voor begrijpelijkheid en concreetheid, komt 
het dan nog wel van de realisering van de diepere dialogische waarden van 
inzichtelijkheid, open karakter, wederkerigheid en reflexiviteit? 

Een voorbeeld uit de praktijk illustreert de uiteenlopende motieven en waarden die 
in zo’n situatie spelen en hoe dun de lijn tussen participatie en verzet kan zijn. Het 
conflict van belangen is zodanig dat er geen plaats is voor een geloofwaardige 
dialoog. 

Het gebied van een voormalige camping krijgt een nieuwe bestemming als terrein 
voor recreatiewoningen. Degene die het terrein gekocht heeft en wil ontwikkelen 
is vertrouwd met de materie en schrijft zelf het bestemmingsplan. Conform de 
geldende regelgeving (landelijk en lokaal) wordt het ontwerpplan ter inzage 

61 W.J. Witteveen, ‘De constitutionele dialoog’, RegelMaat, 29 (2014), 181. 
62 A. Michels, ‘De democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en 

deliberatieve fora’, Bestuurskunde, 2011, 75–84. 
63 Hoofdstuk 1, par. 2 en 3. 
64 Dat is anders in de relatie tussen overheid en professionele rechtspersonen met wie de 

overheid horizontale relaties van verantwoording onderhoudt. 
65 Zie Hoofdstuk 9, par. 4 over geheimtaal van de tweelingbroers. 
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gelegd. Daarop komt de 'buurt in opstand'. Omwonenden voelen zich niet 
gehoord en hebben inhoudelijke bezwaren. De bezwaren komen voort uit vrees 
voor een te hoge bezettingsgraad, verkeersdrukte, permanente bewoning en huis-
vesting van arbeidsmigranten. Ook andere motieven spelen een rol. Een onderne-
mer voelt zich oneerlijk behandeld, omdat de gemeente zijn aanvraag voor twee 
extra parkeerplaatsen afwees, maar voor het nieuwe gebied wel akkoord gaat met 
een serie parkeerplaatsen. Boeren menen dat de belangen van agrariërs in deze 
landelijke omgeving voorrang hebben. Bewoners van woonboerderijen zijn bang 
voor verstoring van natuur en rust en vinden ook principieel dat de gemeente te 
gemakkelijk omspringt met natuurwaarden. Ze voelen zich er straks niet meer 
thuis. College en raad gaan in op veel wensen van omwonenden. Maar ontwik-
kelaar noch omwonenden vertrouwen het niet. Na aanname van het voorstel, 
stappen beide naar de rechter. 

Het perspectief van ‘Thomas’ kan eraan bijdragen dat men, ter versterking van 
het institutionele vertrouwen, niet alleen oog heeft voor juridische argumenten, 
maar ook voor het belang van herkenbaar en tastbaar bewijs, alsmede van 
erkenning, oprechtheid, wederkerigheid en reflexiviteit.

Een tweede voorbeeld gaat over de vraag of een dialoog wel een legitiem resultaat 
oplevert. Een voorbeeld van een visievormende dialoog: 

Ter voorbereiding op een visie op regionale samenwerking en de toekomst van de 
gemeente gaan leden van het college en de raad van een gemeente met elkaar in 
dialoog. Dat leidt tot veel inzichten vanuit verschillende perspectieven. De inzich-
ten betreffen de mate waarin moet worden samengewerkt, de terreinen waarop 
en de voor- en nadelen van samenwerking. Het wordt duidelijk dat deelnemers 
uiteenlopende opvattingen hebben over het onderwerp. Niettemin levert het 
dialogisch overleg uiteindelijk een in redelijke mate gedeelde visie op. De uitkomst 
wordt vervolgens vertaald in een visiedocument dat voor besluitvorming aan de 
raad wordt voorgelegd. Dan blijkt echter dat de verwoording erg abstract en voor 
uiteenlopende interpretatie vatbaar is en niet te stroken met de ideeën die 
verschillende deelnemers aan de dialogen hadden. Daarnaast is het visiedocument 
nauwelijks richtinggevend en niet geschikt als basis voor controle en verant-
woording. 

Het voorbeeld illustreert dat een dialoog kan verhinderen dat sommige facetten van 
een probleem op tafel komen: allerlei politiek gevoelige kwesties kunnen worden 
verstopt in vage termen. Zo kan achter het gesprek over regionalisering het spook 
schuilen van de gemeentelijke fusie. De dialoog kan leiden tot een erg globaal besluit 
dat naderhand toch leidt tot meningsverschillen, herinterpretatie en vertraging. 
Mogelijk bevestigt een dialoog juist vooronderstellingen en tunnelvisie.66 Ook hier 

66 Meuwese & Snel, 'Constitutional dialogue', p. 135. Uitgebreid over het belang van 
onderzoek naar verschillende aspecten, waaronder de kwaliteit van het proces, Lisa 
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valt iets van ‘Thomas’ te herkennen. De dialoog partners zoeken een herkenbaar 
en concreet resultaat, maar in werkelijkheid gaat het er ook om dat de toekomst 
van de gemeenschap een gedeelde open vraag is die een diepgaand (‘authentiek’) 
antwoord nodig heeft.  

Er zijn nog andere bezwaren tegen de inzet van dialoog. Een dialoog is ook kwets-
baar. Hij kan geïnstrumentaliseerd (gekidnapt) worden ten behoeve van een eenzijdig 
(bijvoorbeeld bestuurlijk) doel.67 Of hij kan zodanig geïnstitutionaliseerd en ingeka-
derd worden, dat hij zijn informele en open karakter verliest. Verder garandeert het 
gebruik van een dialoog niet dat iedereen die democratisch gezien zou moeten 
meedoen aan het gesprek, ook daadwerkelijk heeft meegedaan (representativiteit). 

Kortom, institutioneel handelen beschouwen als dialoog of werken met een dialoog 
roept vragen op over de vormgeving van die dialoog vanuit het perspectief van onder 
andere zeggenschap, kwaliteit, aansluiting op het reguliere besluitvormende proces, 
representativiteit en legitimiteit. Daarachter gaan kwesties schuil van vertrouwen en 
geloofwaardigheid. 

Om na te denken over de vormgeving van de dialoog tussen burger en bestuur lijkt 
het van belang om dat gesprek niet zozeer te zien als een bestuurlijk instrument, 
maar als een zaak van rechtsvorming binnen een retorische relatie (een constitutionele 
dialoog op kleine schaal). Burgers en bestuurlijke vertegenwoordigers worden dan 
beschouwd als medeauteurs van de normatieve grondtekst van de (bestuurlijke) 
omgeving en als partners met ieder een eigen rolverdeling waartussen een zeker 
evenwicht bestaat. Anders gezegd: de dialoog is er niet om beleid en plannen 
zichtbaar en tastbaar te maken, maar om de relatie tussen bestuur en burgers inhoud 
te geven op een manier die rechtvaardige keuzes mogelijk maakt. 

Handreikingen voor een innerlijke moraal van de dialoog 
Zoeken naar kenmerken van een rechtsvormende dialoog lijkt een wat vreemde 
onderneming; een dialoog onttrekt zich in belangrijke mate aan standaarden.68 Elke 
dialoog schept zijn eigen omgangsvormen, zo zou je denken. Maar de hiervoor 
gegeven zeven factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit geven misschien toch 
een aantal interessante kenmerken, een soort innerlijke moraal van de rechts-
vormende dialoog. 

Blomgren Bingham, Tina Nabatchi & Rosemary O’Leary, ‘The New Governance: 
Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of 
Government’, Public Administration Review, 65 (2005), 547–58. 

67 Meuwese & Snel, 'Constitutional dialogue', p. 135. 
68 D. Bohm, On Dialogue (London & New York: Routledge, 1996). 
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Participatie als rechtsvorming stelt de aanwezigheid van deliberatieve waarden 
(luisteren, verstaanbaarheid) en gelijkwaardigheid centraal.69 Vanuit dit perspectief 
treedt ook het belang van goede oordeelsvorming en reflexiviteit naar voren.70 Dat 
legt accent op de wederzijdse inbreng van kennis, de noodzaak van bezinning op de 
eigen rol en andere intellectuele deugden.71 Rechtsvorming betekent ook erkenning 
en vertrouwen en wederkerigheid in de relatie tussen institutie en burgers. Dat zou 
in voorbeeld 1) betekenen dat bestuur en burger de herbestemming meer als een 
gezamenlijke onderneming en verantwoordelijkheid zien. Dat beperkt de bestuur-
lijke vrijheid en compliceert de besluitvorming, maar wijst ook op het belang van 
bezinning aan de kant van burgers over de effectiviteit van verzet en inzet van 
rechtsmiddelen. Het juridisch perspectief op participatie en dialoog benadrukt dus 
gelijkwaardigheid, rationaliteit, reflectie en wederkerigheid. De moderne interpreta-
ties wijzen er daarnaast op dat de dialoog geloofwaardigheid en legitimiteit verliest 
als de inzet ervan instrumenteel is, gesloten, niet verankerd in een toekomstgericht 
verhaal en gespeend is van besef van de situatie.  

Participatie als rechtsvorming benadrukt aldus dat bestuurlijke en juridische 
beslissingen tevens politieke beslissingen zijn en deel uitmaken van een gezamenlijk 
proces van vormgeving aan de politieke gemeenschap. Het gaat, met andere woor-
den, niet alleen om effectiviteit en correcte toepassing van voorschriften, maar ook 
om de vraag of burgers zich nog herkennen in bestuurlijke afspraken en of zij daar-
aan nog een ‘narratieve identiteit’ kunnen ontlenen. Tegelijkertijd herinnert 
Blanchots verhaal over Aminadab aan het belang dat verhalen, visies en toekomst-
beelden open blijven en dat identiteit een vraag blijft.72 Politieke en bestuurlijke 
beslissingen moeten een gemeenschap niet opsluiten in een bepaalde identiteit 
(bijvoorbeeld het historische karakter van een stad). Het afwijzen van een bindende 
identiteit impliceert ook het accepteren van de werkzaamheid van de tijd en de 
geschiedenis.73 De ‘dialoog’ tussen institutie en burger is onderdeel van een ‘recursief 
proces’ waarbij er telkens zaken moeten worden herijkt. Het perspectief van 
rechtsvorming voor participatie en dialoog betekent ook een ‘epistemologie van de 
onzekerheid’ met oog voor veranderingen en de betrekkelijkheid van voorspellingen, 
risicoanalyses en dergelijke. Bestuurlijke en burgerlijke prudentie impliceren 
complexiteit. Ofwel, het is niet de identiteit die symbolische zeggingskracht en 
bindend vermogen oplevert, maar de zoektocht ernaar (als de Odyssee van het 
personage uit Hoofdstuk 9).74 De politieke dimensie van participatie en dialoog 
impliceert derhalve een zich herhalend proces van constitutie van de politieke 

69 Zie hiervoor par. 8 punt 3 en Hoofdstuk 5. 
70 Zie hiervoor par. 8 punt 2 en Hoofdstuk 4. 
71 Idem. 
72 Zie hiervoor par. 8 punt 5 en Hoofdstuk 7 par. 6. 
73 Zie hiervoor par. 8 punt 6 en Hoofdstuk 8, par. 6. 
74 Zie hiervoor par. 8, punt 7.  
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gemeenschap. Daarbij komt het telkens aan op representativiteit van de informatie, 
overtuigingskracht, kritische en reflectieve receptie en hervorming langs de weg van 
integratie en uitvinding. 

Ideeën voor andere dialogen 
Kortom, een perspectief op participatie en dialoog als rechtsvorming benadrukt 
juridische waarden en de politieke dimensie van dialogische besluitvorming in een 
bestuurlijke context. Rechtsvorming is een gesprek over de toekomst van ‘de stad’ 
met inachtneming van onder meer de waarden van erkenning, onderkenning, 
gelijkwaardigheid, herkenbaarheid, openheid, tijd en zeggingskracht. Met dit in 
gedachten kunnen de hiervoor gegeven impliciete dialogische waarden mogelijk ook 
een bijdrage leveren aan het denken over de (constitutionele) dialoog. Zo zouden de 
genoemde inzichten kunnen bijdragen aan het debat over het beoordelingskader 
voor rechtspraak in een meerlagige rechtsorde. Zoals Loth & van Gestel tonen in 
hun bespreking van de al genoemde Urgenda-zaak, moet de rechter daarbij aan de 
hand van een diversiteit aan rechtsbronnen ‘een normatief kader ontwikkelen dat het 
nationale recht inbedt in de Europese en internationale rechtsorde’. De rechter moet 
daarbij zorgen voor ‘eenheid en consistentie (…) tussen de verschillende lagen’ en 
‘grensoverschrijdende rechtsbescherming’ bieden.75  

De inzichten van de teksten bieden daartoe wellicht een aantal invalshoeken. Zo zou 
‘Rechtsvinding 3.0’ zoals de auteurs deze noemen, zich kunnen typeren door de 
kwaliteit van:  

– de juridische motivering, wat betreft juridische gedetailleerdheid,
uitputtendheid en dergelijke;76

– de behandeling van de technische en andere niet-juridische aspecten van de 
materie;77

– de mate waarin in dialoog is getreden met andere juridische instituties of via 
vergelijking of historische onderzoek met andere dan de vertrouwde 
nationale rechtsbronnen;78

– de reflexieve bezinning op de rechtspositie van de rechter in het constitu-
tionele bestel, dus de mate waarin de rechter expliciet aandacht geeft aan de 
problemen van zijn positie in het licht van de meerlagige rechtsorde;79

75 M.A. Loth & R.A.J. van Gestel, ‘Urgenda: roekeloze rechtspraak of rechtsvinding 3.0?’, 
NJB, 2015, 2598–2605. Hiervoor Hoofdstuk 1, par. 7. 

76 Een aspect van onderkenning en oordeelsvorming, zie hiervoor par. 8, punt 2. 
77 Idem. 
78 Een aspect van gelijkwaardigheid, wederzijdsheid en dialectiek, zie hiervoor par. 8 punt 3 

en Hoofdstuk 9, par. 10 over de dialectiek van het recht en rechtsvinding. 
79 Zie hiervoor par. 8 punt 2 en Hoofdstuk 9, par. 10 
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– de adressering van de zorgen en intenties van partijen in een ‘authentiek’ en 
herkenbaar vertoog;80

– het inzicht in de strekking van de maatschappelijke problematiek vanuit een 
langetermijnvisie met oog voor de toekomst. Tot die toekomst behoort meer 
dan de bestendige toekomst van de juridische of rechtsprekende institutie 
zelf. Het gaat ook om de maatschappelijke en politieke orde als geheel, waarin 
de juridische institutie is ingebed.81

Voor zo’n uitspraak in lijn met het recht als ‘school der verbeelding’ is een zeker 
‘politiek bewustzijn’ nodig. Dat betekent besef van de verantwoordelijke en 
symbolische rol van de rechtspraak bij de vormgeving van de grondtekst van een 
samenleving naar de toekomst toe.82  

10.  Tot besluit: de vele gedaantes van Thomas
Lezing van deze teksten liet ons kennismaken met een aantal van de uiteenlopende 
gedaantes die ongelovige Thomas in de loop van de geschiedenis van de receptie van 
zijn verhaal heeft gekregen. In dit proefschrift trad hij op als de op Jezus verliefde 
tweelingbroer, de verpersoonlijking van zowel de rede als het verlangen naar het 
kunnen aanraken van het mystieke lichaam. Hij was de dwalende en vertwijfelde, de 
brutale en de artistieke Thomas. Hij kreeg het gezicht van de kritische vragensteller, 
de zondige mens en de realist op zoek naar erkenning van zijn vraag.  

Daarmee vertelt deze ‘portrettengalerij’ ook iets over een traditie. Ze geeft een 
ervaring van een Wirkungsgeschichte waarin tekst en historische context een 
navolgende context en tekst beïnvloeden. De lezer ervaart een interdisciplinariteit in 
actie en wordt uitgenodigd om de verbanden te zoeken tussen de teksten onderling, 
tussen religieuze en seculiere strekking en tussen teksten en de wereld van het recht.  

80 Zie hiervoor par. 8 punt 4 en Hoofdstuk 6. 
81 Zie hiervoor par. 8 punt 6 en Hoofdstuk 8, par. 6. 
82 Vgl. de variant op Busiris’ fantasie in positieve zin in Hoofdstuk 2 par. 2. 
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Summary 

On November 22, 1935, at a time when law and democracy in Europe were facing 
challenges and the threat of war was increasing, the political tragedy La guerre de 
Troie n’aura pas lieu (hereinafter: Troie) by the French playwright Jean Giraudoux 
(1862-1944) was having its premiere. Even today  the play is still popular. 
Giraudoux’ play is about the mythical city of Troy. The political community  has to 
decide whether to fight a war against the Greek waiting at sea in front of the city or 
not. In the play a demagogic poet Demokos incites the population consisting of 
World War I veterans to war enthusiasm. His opponent is prince Hector who 
articulates the humanistic ideal of peace and democracy.  The Olympian gods are 
divided and indifferent. A lawyer, Busiris, conceited and empty headed, is called 
forward by the parties to render his legal opinion on the matter. At first he decides 
that the facts justify war. When Hector protests and threatens to jail him, the lawyer 
sees room for interpretation and advises peace. At the end, however, war is 
inevitable. So, firstly, Troie highlights the potential weak position of legal institutions 
opposite war, demagogy and professional failure. Secondly, the play asks attention 
to the quality of information and democratic debate so problems can be addressed in 
a proper way and sound decisions can be taken. Thirdly, the part played by Demokos 
calls attention to the question what separates the art of persuasion from rhetoric. 
Finally, the play raises the question which factors influence the credibility and 
legitimacy of law and democracy and the role of cultural frameworks and ideas.  

The review of the play Troie in Chapters 1 and 2 serves as a prelude to this thesis 
about the factors of credibility and legitimacy of law and democracy. Chapter 2 deals 
with definitions of the concepts of credibility and legitimacy. The Chapters 1 and 2 
are preceded by an Introduction in which the angle and method of approach of this 
thesis are addressed. In this summary I will first discuss the reasons for asking the 
main question. Thereafter I will describe the method of approach used for the thesis. 

The concepts of credibility and legitimacy in the context of law and democracy  

Anyone reading a historical text in a present day context should be alert on the risk of 
anachronism. Nevertheless, Giraudoux’ tragedy provides a critical look on the 
contemporary situation of the rule of law and democracy, as shown in chapter 1. 
Reading the play triggers the question which factors contribute to the credibility of 
law and democracy. This is a relevant question, as the debate among public 
administrators, lawyers, political scientists and policy makers regarding the crisis in 
political confidence demonstrates. 

Although the legal institutions (e.g. judiciary, legislation) suffer less from a lack of 
public confidence compared to the political institutions, the problems do  touch 
upon these legal  institutions as well. A dysfunctional political system, may in the 
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long run impact the authority and legitimacy of legislation and the judiciary. 
Credibility and legitimacy are a long term affair. 

Chapter 2 contains the theoretical elaboration of the problems presented in the 
Introduction and in Chapter 1. Paragraph 1 touches upon the term credibility. 
Current literature on credibility focusses on fairness and reliability. Trust and 
credibility both represent an aspect of legitimacy. Legitimacy is defined as “the 
extent to which power is justified and legitimate,  acknowledged and accepted by the 
person regulated”. For political acknowledgement and social acceptance of 
authority,  persuasion plays a decisive role. The claim that for instance decision is 
justified is also a matter of argument. Law is a culture of argument.  Consistent 
herewith in this thesis the term credibility is approached from a rhetorical point of 
view. Rhetoric is the art of persuasion. It has three dimensions: logos, ethos and 
pathos. Therefore, the term credibility has to do with rationality, sustainability and 
logic (logos), with the speaker’s ethical reliability (ethos), and the speaker’s ability to 
appeal to the emotions of the public (pathos). 

Giraudoux’ play has shown us that rhetoric and credibility are not just a matter of the 
speaker’s persuasiveness -  the judgment skills and underlying notions and ideas of 
the audience are relevant as well  (the war veterans have no other vocabulary than 
that of heroism and battle). Moreover Giraudoux’ tragedy also shows that it is not 
easy to unequivocally point out to what extent political and sociological credible 
statements may be deemed to be legitimate. The play also reminds us that 
institutional and procedural safeguards for legitimacy (such as the integrity and 
independency of the legal system) are vulnerable. These safeguards can become the 
victim of demagogy, but also of excessive legal thinking and the acts of the legal 
profession itself (the lawyer in the play shows himself to be a formalist and an 
irresponsible vain creature). Furthermore, Troie highlights the role of religion and 
secularity (the gods show themselves to be indifferent to the city’s dilemmas) and 
hence the historic role of church and religion with respect to the development of 
ideas about justice and legitimacy of the legal institutions. Law and legal institutions 
evolved in interaction with religion and religious institutions. 

For this reason, paragraph 2 of Chapter 2 states that legitimacy and credibility of law 
and democracy are not only a matter of institutional protection against arbitrariness 
and lack of freedom (the Rule of law), but also of a cultural discourse consisting, inter 
alia, of stories and myths.  Law is a ‘set of resources made available by a culture for 
speech and argument (…)’, according to James B. White (Chapter 2, par.2.2) . Stated 
differently: law (and democracy) are cultural institutions which invoke a certain 
amount of belief.  Law is a school of the imagination; law in itself is a  world and it 
creates a world,  and - just like literary worlds and poetry do - it demands a form of 
poetic faith and suspension of disbelief. All things considered, law is an art of thinking 
and way of acting which do not come naturally and that one may or may not wish to 
follow.  
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In short: the matter of credibility and legitimacy of law and democracy is a relevant 
one and understanding it requires an approach from a cultural perspective with an 
eye towards rhetoric and cultural aspects and ideas. The academic debate, however, 
is mostly functional and system oriented. The analyses provide many possible causes 
and factors (socio-economic problems, cultural factors such as individualisation, 
increased assertiveness, the role of emotions in the public debate, the media logic and 
the role of social media, administrative failures, communication problems, the 
influence of educational levels, etc.). Discussion of Giraudoux' text shows the 
possible value of a literary approach, not least because the play questions its own 
rhetoric. 

Methodological justification 

The rhetorical, cultural and narrative  aspects of the problem of credibility do justify 
to approach the matter from the perspective of literary texts regarding the theme of 
belief and credibility. To that end paragraph 4 of the Introduction contains the 
methodological justification. Literary texts thematise credibility by drawing 
attention to their rhetorical and structural properties, style, narrative structure and 
so on. Modern texts often do so in an explicit way. By way of these formal and other 
characteristics, literature conducts a critical investigation into existing cultural 
interpretations of reality (A good poem is a critical comment on cliché). The 
question of the credibility of Law should also be viewed from a historic perspective, 
with attention to the features and developments of modernity.  

The search for a suitable literary source leads to the Bible passage on Doubting 
Thomas. The passage narrates the doubt of apostle Thomas as to the credibility of 
Jesus’ assertion that He is the resurrected Lord. Thomas demands visible and 
tangible evidence. He gets this visible evidence when Jesus’ allows him to look at his 
crucifixion wounds. That suffices more than enough. Thomas acknowledges the 
figure opposite him as his God and Lord (see also Chapter 3). The Bible passage has 
led to an extensive literary tradition. This thesis takes up the French reception of the 
Bible passage. Unlike the somewhat fragmented English-language and Dutch 
tradition, the French tradition provides some six interesting literary texts dating 
from important periods of the European legal tradition. The reception also contains 
four modern texts, which are important because they treat themes related to 
modernity and tune into the theme of credibility and truth. 

The choice for this literary source material may be thematically justified. However, 
the use of literary sources may raise doubts in the context of legal science. The 
Introduction par. 6 et seq. deals with this matter. This thesis ties up with the theory of 
the interdisciplinary field of Law & literature which has already gained academic 
credentials since 1970. Using insights from literary as well as legal research, this area 
of expertise studies the law from the perspective of language, text, interpretation, 
narrative and rhetoric. The angle, main question and elaboration of this thesis are 
based on insights from this interdisciplinary research. 
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This thesis, however, not only uses interdisciplinary theoretical insight, but also 
literary texts that are not upfront acknowledged as scientific sources.  Legal research 
is generally supposed to focus on the reliable knowledge and rational understanding 
of the law as a system of behavioral rules. The discussion of literary texts however 
does not seem to result into verifiable insights into law, due to the multi-
interpretability of literary texts and the subjectivity of interpretations.  
Notwithstanding – or even thanks to – these specific features, literary texts can be a 
worthwile source of insights into law. As mentioned above, law can be considered as 
a specific narrative on its own and as the articulation of an ethical and political debate 
on the conditions for justice. Literary texts contribute to this debate; they contain 
valuable ideas for a philosophical review of the law from inter alia an existential, 
ethical and political-philosophical perspective. Literary texts are therefore out of 
themselves valuable material for reflections about law. 

This thesis not only considers literary texts for their valuable representation of 
themes of law and justice. It also considers literary texts themselves as critical 
research sui generis. The value of reading literature for legal research lies exactly in 
this indefinite character. In this thesis literature is considered as an artistic attempt to 
critically examine existing interpretations of reality by giving a linguistic form to the 
experience of reality. In short, it is not so much the content (theme) of the texts that 
determines the value of literature vis-a-vis law, but rather the literary quality of the 
texts. This literary quality is partly reflected in the extent to which literary texts 
encourage and invite the literary reader to formulate any insights new to such reader. 
Part of the value of reading literary texts for law derives from literature’s unreliability 
and unsuitability for replication and from its appeal to the personal and critical 
engagement of the reader. This critical and reflexive reader research distinguishes 
itself by the quality of reflection and debate, the quality and commitment of the 
researcher, and by its focus on possible renewal,  and not so much by its reliability 
and certainly not by its reproducibility. This thesis  emphasises this feature of literary 
‘unreliability’, by choosing texts which are thematically suitable, but not legally 
relevant at first sight. 

By studying literary texts from a legal perspective, this research places itself in the 
intellectual tradition of the essay (see par. 8 of the Introduction). After all, essay-
writing is a literary genre which is characterised by its probing and reflective 
character, the witness of an inner debate of the essay-author with himself about own 
experiences of, frequently, cultural phenomena in the broadest sense of the word. 
Legal discourse is one of these cultural productions. In essay writing the law in 
society and the underlying theory is critically reflected upon. Essays of Law & 
literature are an indispensable space for discovery and reflection, a critical heuristics. 
As such, they fit into a qualitative vision of science as an intellectual tradition in 
which prolificacy, invention, renewal, reflection and debate are core elements.  

246



SUMMARY 

In line with the above, the purpose of this thesis is to make a contribution to the 
academic legal debate on credibility and legitimacy. The thesis approaches legitimacy 
from the rhetorical perspective of credibility and by means of interpretations of 
literary texts dealing with the theme of credibility. The main question of this thesis is 
therefore: ‘What insights provides an analysis of literary texts on questions of the 
credibility and legitimacy of  law?’ The answer to this central question will be given 
by way of a critical analysis of a thematically-linked historic series of literary texts, 
more specifically those  texts that form a part of the  literary reception of the Bible 
passage on Doubting Thomas. 

The manifold character of Thomas 

What answer do the texts to this question provide, and what does this answer mean 
for the understanding of legitimacy and law, and based on that, what can be said 
about the current situation of Rule of law and democracy? Firstly I will  show the 
different characteristics granted to Thomas by the texts. Thereafter I will relate the 
meaning of these manifold traits to the question of this thesis. 

The oldest text is the passage from John 20: 24 – 29 ( discussed in Chapter 3). In this 
part of the evangile, Thomas is the apostle who cannot believe that Jesus has 
resurrected from death. He wants to see and feel Jesus’ crucifixion wounds. Jesus 
grants Thomas a favour and shows him the visual marks on his body. After Thomas 
has seen the wounds, he is convinced. From then on he believes unconditionally. 
Chapter 3 recalls that in the art history reception, however, Thomas is almost 
invariably depicted as a man touching Jesus’ wounds. All in all, the apostle Thomas 
has come to personify the realist who is incapable of grasping the spiritual truth of 
Jesus' resurrection and the materialisation of the word of God. This is also reflected 
in the poems of the 17th century poet Robert Arnauld d'Andilly (1589-1674), 
discussed in Chapter 4. Arnauld wrote two poems about Doubting Thomas. Both 
emphasize the limited capacity of human understanding. The thrust of the poems is 
in line with the religious vision of Jansenism to which Arnauld belonged. Jansenism 
denied man the ability to obtain the grace of God by his own will. The 19th century 
Victor Hugo (1802-1885), however, grants Thomas a considerably more positive 
meaning in the epic poem La légende des siècles (1855-1876) . This is discussed in 
Chapter 5. The poem is about a medieval king Ratbert and characterises  Thomas as 
a critical questioner. The poem relates that the king calls his counsellors together in 
order to obtain their advice about an important  decision. He urges them through his 
bailiffs to be candid and to provide meaningful criticism. The bailiffs proclaim that 
the king, just like Jesus once did vis-a-vis Thomas, will welcome any questions. 
However, the rest of the poem makes apparent that the opposite is actually true. The 
king violates his promise of responsiveness, and brutally rampages the bulwark of a 
peace loving, noble and wise landlord.  

The modern texts provide yet other meanings to the figure of Thomas. Jean 
Cocteaus (1889-1963) novel Thomas L'imposteur dating from 1923 (see Chapter 6) 
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is about a young male adolescent of 16 eager to fight in World War I. He therefore 
pretends to be of age and of important descent. Thomas and a few other characters 
show up as poetic fraudsters who challenge with their theatre the false theatre of the 
world of war and power. At the end Thomas even gets the worst of it as a result of 
the war. The short novel itself is one big theatre play as well. As to perspective and 
content, the story is in line with Cocteaus slogan: la vérité du mensonge. In this short 
novel, Thomas is not a narrow minded sinner or critical questioner, but, rather 
personifies the artistic conscience that reveals the dishonesty of money and power. 
In the following Chapter 7 of this thesis Thomas undergoes yet another 
metamorphosis. In Maurice Blanchot's (1907-2003) novel Aminadab (1942) 
Thomas is not a person with an artistic and critical conscience, but a man doubting 
the status of truth and existence who roams around in an alienating world. The novel 
narrates that Thomas starts searching a woman whom he thinks invited him, though 
he is not certain how well founded his assumption is. He ends up in a labyrinthine 
house of which the spatial dimensions are permanently changing. The same is true 
for the personal relations between the residents of the house; they cannot be defined. 
This Kafkaesque novel can be read as an analysis of the contingency of order and 
law. Thomas is the seeking human being who becomes aware of the inability of 
language to encompass reality in a truthful and reliable way. What remains is the 
awareness of the question regarding truth. In a later text Blanchot applies this insight 
of questionability to the idea of community. A perfect community is impossible, he 
exposes. However, the sense of community arises just then, when people are aware 
of the impossibility of a perfect community and a shared, but unutterable sense of 
human vulnerability. A similar modern understanding of the limits of language and 
truth follow from the references to Thomas in the novel Un beau ténébreux (1945) by 
Julien Gracq (1910-2007), discussed in Chapter 8. Gracq's poetic novel is about the 
fascination with the dark and mystical. The story is set in a remote Breton hotel 
during a summer vacation. The novel narrates and analyses the reactions of a 
number of young summer guests upon the arrival of an enigmatic romantic hero of 
an ominous nature, the bel tenebroso. In this novel Thomas is referred to in two ways. 
On the one hand he represents the type of doubter who does not recognize the 
portée of a situation, i.e. the rational outsider. On the other hand he represents the 
human desire for tangibility and unification with the mystical, a longing for history 
and destiny, a longing that appears to be the flipside of the rationalist tendency. Thus 
Thomas illustrates the dichotomy between Nietzsche's Apollonian and Dionysian 
tendencies in man, of which each has a distinct attitude to life and death, rationality 
and emotions as well as to time. Gracq’s novel seems to indicate that it is a 
dichotomy which can only be resolved through death. Thomas is better off in the 
novel Les Météores (1975) by Michel Tournier (1924-2016) discussed in Chapter 9. 
In this novel he figures as an abbot who believes he is the twin brother of Jesus 
Christ, with whom he longs ardently to be physically united. His understanding of 
the meaning of Pentecost gives him insight into the role of symbols, language and 
imagination, and helps him to turn his literal love of the One into a spiritual love for 
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humanity. His learning is a prefiguration of the lessons which the novel’s main 
character, twin brother Paul, will draw. In fact, Les Météores is about  a twins’ 
development towards independence. Paul and his twin brother Jean are raised in 
symbiosis. Paul is the one who wants to preserve unity. Jean, however, escapes the 
oppressive grip of his brother and opts for a nomadic existence. Paul follows his 
brother in his travels across the world. As a result of his odyssey Paul resigns from 
his belief that twins in their perfect resemblance symbolise the world’s order. After a 
painful loss of his left arm and leg, he opens up to a world of heterogeneity and 
spiritual love for his brother as his equal. 

In short, the texts draw a complex portrait of the figure of Thomas. Successively he is 
shown as the realist of limited understanding, the critical questioner, the poetical 
mind, doubting man, the blinded reporter, and finally the orthodox believer in the 
truth of literal meaning who learns to love thanks to imagination and self-
understanding. The theme connected with the apostle changes from faith to morals 
and subsequently to the status of truth. In combination the texts provide a 
kaleidoscopic picture of the figure of Thomas. However, they do not provide a direct 
answer to this thesis’ main  question regarding the factors for the credibility and 
legitimacy and its meaning for the credibility of law, let alone that these texts help to 
understand the current condition of law and democracy. 

As stated in the methodological justification (Introduction par. 4-7), the 
interpretation of these texts, both individually and collectively, is a construction 
which is partly the result of the reader’s interpretational activity. Keeping that in 
mind, the texts tell something about the factors playing a role in credibility and 
legitimacy of law at three levels, practical, conceptual and theoretical. 

A small rhetorics for credibility  

Firstly, the ‘Thomas texts’ provide a set of communicative and persuasive tools to 
assure credibility. The Bible passage shows the importance of visibility. In addition, 
by Thomas’ request to feel Jesus’ wounds, the text shows the importance of 
tangibility, in the literal and metaphorical sense of concreteness. The importance of 
visibility is also reflected in the poems of Arnauld. The fragments of Hugo on 
Thomas as critical questioner much rather emphasise listening and understand-
ability. The poetic and artistic quality of Cocteaus Thomas person shows the 
importance of recognisability for communication and persuasion. The searching 
Thomas used by Blanchot shows that for the art of persuasion it is important that a 
speaker refers to a common quest. The Thomas person in Gracq's novel shows the  
importance of a destination and history (Gracq). The journeys of Tournier's twin 
brother Paul and the adventures of the abbot Thomas demonstrate the importance 
of displacement and change of perspective. Taken together, the Thomas texts show 
the relevance of tangibility, visibility, understandability, recognisability, com-
monality, a shared destiny and displacement. 
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According to the final part of paragraph 3 of Chapter 10, the reading of the Thomas 
texts provides a ‘small rhetoric’ that is useful in the area of democracy, discussion and 
dialogue, but not necessarily legitimate, as will be shown hereinafter. The 
communicative importance of the first three factors (visibility, tangibility, and 
understandability) needs little explanation. The rather modern value of 
recognisibility (Chapter 4) shows, for example, that it is useful that citizens recognise 
themselves and their personal values in proposals and decisions, and in legal 
proceedings. Blanchot's text suggests that it makes sense for a partner in a discussion 
or dialogue to seek common ground. Gracq's Thomas draws attention to the 
persuasive advantage of a shared destination, a history. Finally, Tournier stresses the 
benefit of a surprising perspective or image. Together the texts illustrate aspects of 
persuasiveness and communicativeness.  

Although recognisable and practical, this result is not very instructive. Furthermore, 
these factors for credibility do not necessarily answer the question of legitimacy and 
of legitimate credibility in the context of law and democracy. What, after all, is the 
distinction between acting communicatively and acting legitimately? A 
communicative leader or comprehensible government does not necessarily act 
legitimately. We only have to recall Demokos of Giraudoux’ play Troie to realise that 
persuasive advices may turn into instruments of lies and division. And with the value 
of literature for legal research in mind, we may even say that the modest and 
unsurprising result demonstrates that a review based on recognisability may lack 
critical power, and may lead to confirmation of opinions and prejudices. Tournier's 
lesson of reflexivity and the value of the symbolic emphasises that while interpreting 
literary texts, the desire to obtain a recognisable legal outcome should be put in 
parentheses for the moment (see, section 7 of the Introduction). The legal reader 
should as much as possible return to the texts themselves and look for insights at a 
conceptual level. So we have to further explore the meaning of Thomas’ belief and 
unbelief. 

The story of recognition 

The answer to the main question becomes more convincing and fitting if we make 
the connection between literature and law at a more conceptual level. Read at that 
level, the oldest text turns out to present an interesting theme. Why would Thomas 
upon seeing  evidence of a realistic nature suddenly turn into a spiritual believer? The 
Bible passage from the Gospel of John reveals that recognition (in Dutch: 
‘erkenning’) plays a role (see Chapter 3, paragraph 5 et seq.). Recognition refers to the 
speaker’s acknowledgment of the Other as a person, who is capable of making 
judgments. With his words "Put your finger and see ..." Jesus invites Thomas to 
acquire insight and therefore to adopt a different way of seeing than that of 
naturalistic observation. Jesus appeals to the kind of knowledge that Thomas as a 
human being is capable of having and to the insight that Thomas as an apostle may 
be deemed to have. Such acknowledgment implies a vision of man (Thomas) as 
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being potentially capable, someone who can act meaningfully and whose existence is 
placed in a time dimension aimed at the future, and in a spatial dimension which goes 
beyond the constraints of everyday life (Ch. 3, par. 6). In short, the physical sight of 
the cross wounds alone cannot change Thomas from a doubting realist into a 
spiritual believer. It is Jesus’ gesture that wins him over. 

The later texts enrich and differentiate this biblical message. Especially the last 
Thomas text of Tournier draws attention to the reciprocal and reflexive nature of the 
act of recognition (in Chapter 9, paragraph 9). Faith in the other person is based on 
the recognition of the other, but this is only feasible after the reflexive recognition of 
oneself as a person. After all, the twin brother Paul in Tournier’s novel thinks that he 
recognises his brother Jean by taking good care of him. The novel makes clear 
however that this is not the case. Paul rather sees his brother as an extension of 
himself, a supporting actor in his world that is governed by his dream of the twin-
omnipotence. During his journey, this Paul learns to acknowledge and to recognise 
himself as an individual. While in Venice, he becomes aware that others consider him 
to be Jean, and the realisation of this incorrectness gives him a sense of alienation and 
self-awareness. Tournier makes his main character experience the mirror stage of 
Lacan. Especially by means of Thomas’ supporting role, this experience gets a 
universal meaning (Chapter 9, paragraph 8 and 9, and Chapter 10, par. 5). So, if we 
read at a more conceptual level, the Thomas stories point to the recognition of the 
Other (and of oneself) as a person as being capable of granting credibility. But there’s 
more to this. 

Acknowledgment of the quality of one’s own judgment on credibility.  

As mentioned, the texts point to the role of recognition of the other as a person in 
obtaining credibility. However, whether a listener considers a speaker or his message 
to be credible is not only dependable on whether or not he as a person feels that he is 
being recognised. Knowledge related matters such as understanding, opinion and 
reflection play a role as well. In this respect the texts show the role of acknowledge-
ment (in Dutch: ‘onderkenning’) for the assessment of credibility and legitimacy. 
Acknowledgment stands for the assessment that something is in fact the case or that 
someone merits in fact a status, after previous doubt and uncertainty about that fact 
or that status. Acknowledgment is about acceptance, it is a knowledge and judgment 
related act. 

A remark has to be made about a difference between the older and modern texts. 
The older texts (John and Arnauld in Chapters 3 and 4) connect good judgment and 
intellectual modesty to religious insight. In Hugo's text however the act of 
acknowledgment stands for the admission of possible ignorance and the potential 
value of other people's contribution to a discussion (Chapter 5). All in all, the authors 
of the texts dating from before 1900 refer to the role of epistemic virtues of 
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contemplation, reflection and modesty for granting credibility to a message or 
another one’s status (Ch. 10, par. 4).  
 
The modern texts, however, do not reach the point of preaching modesty. They 
problematize modern rationality and as a consequence call in question the reliability 
of any judgment, even a virtuous one. After all, Cocteau’s world is one that is 
governed by falsehoods, the one of Blanchot by lack of reality, while in Gracq’s novel 
the observers are blinded (Chapter 6, 7 and 8). Opposite this fundamental and 
existential lack of truth and sincerity, the modern texts point out the importance of 
recognition and human dimension, empathy and awareness of a shared humanity 
and acceptance of the historical dimension of human existence. These are the 
observations of the first three modern texts about elements playing a role in granting 
credibility to a message, a speaker, an ideal. Lastly Tournier's novel highlights the 
importance of reflexivity, reciprocity and acknowledgment of the influence of time 
and place. In addition the novel about the twins confronts the reader with the fact 
that speaking and understanding take place within a constructed symbolical order 
(Ch. 9 and 10, par. 5).  
 
The historical series of texts thus constitute a panoply of meanings of recognition: 
reciprocal recognition of one self and the other as a person, acknowledgment of 
bounded rationality and of existential and epistemological limits. The texts show that 
recognition and acknowledgment play a role in granting credibility to a message, a 
speaker and believe in an idea. Does this concept of recognition and acknowledge-
ment add up to the communicative advices, mentioned above? Do recognition and 
acknowledgment mean something for law and legitimacy? And is all of this 
applicable within the world of law and democracy? 
 

Philosphy of recognition  

In Chapter 3 the concept of recognition is explained on the basis of the Bible 
Passage. According to the Philosophy of recognition of Honneth, briefly discussed in 
Chapter 3 par. 8, mutual recognition is a prerequisite for self-realisation. 
Recognition is contained in the idea of love; in law recognition appears in the form of 
respect and the granting of individual rights (Chapter 3, par. 7). Following Hegel, 
recognition is connected with the idea of the never ending struggle for recognition. 
This thesis on Doubting Thomas however takes up Paul Ricoeur’s phenomeno-
logical and hermeneutical analysis of the concept of recognition (Chapter 3, par. 5). 
Ricoeur (1913-2005) considers recognition as a reflexive form of knowing and 
undertaking of action. Thus recognition fits into a self-contemplative way of 
knowing, in a reflexive epistemology: it always involves recognition of itself and 
others in a particular capacity and the understanding of the quality of facts and 
knowledge. It includes a social component (the other person), it contains an 
epistemic component (acknowledging the uncertainty of knowledge) and articulates 

252



SUMMARY 

a vision of man as an acting being in reciprocal relationships with others. This view 
of Ricoeur’s has been helpful in the interpretations of the texts discussed in this 
thesis. However, the texts added new layers of meaning (e.g. recognisability 
(Cocteau, Ch. 6), confession (Blanchot, Ch. 7), denial (Gracq, Ch. 8). 

The legitimacy of rhetoric 

Ricoeur’s hermeneutical and phenomenological perspective supported the 
exploration and explanation of the role of recognition in granting credibility. The 
texts propose the idea of recognition as a reflexive epistemology consisting of 
recognition, acknowledgment of bounded rationality, reflexivity and reciprocity. 
Next question is whether this means anything in a legal context? To answer this 
question we must return to the discussion of the concept of credibility in Chapter 2, 
par. 1.3. Credibility is a rhetorical concept. Rhetoric is the art of persuasion in a 
political, legal and literary context. Rhetoric has three dimensions, logos (the 
intellectual aspect), ethos (the character of the speaker) and pathos (tuning into the 
emotions of the audience). These three rhetorical dimensions can be found in the 
concept of 'credibility'. Credibility of someone or something depends on the opinion 
of the validity of an argument (aspect of logos), the ethical quality of speaker and 
message (ethos) and the emotional value of the message (pathos). The texts point out 
the role that recognition and reflexivity play in this. They point to the importance of 
focusing on the other person (adds to the understanding of ‘ethos’), the reflexive 
recognition of the status of knowledge (adds to the understanding of ‘logos’), and the 
ability to connect with the other person through mutual acting and speaking (adds to 
the understanding of ‘pathos’). So, the idea of recognition enhances the relation 
between the dimensions of rhetoric and makes these elements of a responsible 
rhetorics.  

Recognition is important for granting credibility. But is this relevant for legitimacy? 
Apparently yes. The interpretations of the Bible passage and Hugo’s poem indicate 
that recognition is a fundamental concept of law, underlying individual rights. This 
results in the fact that recognition helps to delineate a legitimate use of rhetorical 
means. Recognition may form a distinguishing criterion for legitimate credibility. At 
least according to the texts read in this thesis recognition contributes to the 
conceptual distinction between rhetoric on the one hand in which a speaker does not 
recognise his listener as a capable person, does not reflect on his listener’s situation 
from a broader perspective, and at the other hand a rhetoric as an art of responsible 
persuasion. The texts bring forward that the idea of recognition is important for a 
rhetorical vision on law. However, the idea of ‘recognition’ as legitimation of 
rhetoric needs to be worked out in a separate theoretical treatise for which this thesis 
does not lend itself. 

With this in mind, the idea of recognition may also serve as a critical framework for 
the assessment of the quality of democratic debate and social law-formation (section 
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10, para. 6). Recognition may offer a theoretical justification for procedural justice 
and may help to distinguish between mere communicative advices and rhetorical 
tricks and real procedural justice. Following the ‘Thomas texts’ the guidances 
mentioned above are insufficient for legitimacy (such as concreteness, visibility, 
understandability, recognisability, commonality, a destiny and change. As the figure 
of Demokos in Troie shows, these communicative hints can be used to mislead and to 
disabuse an audience. Instead, the texts point to the importance of reciprocal 
recognition, acknowledgment, reflexivity as well as equality, authenticity, 
acknowledgment of a shared humanity, recognition of the dialectics of time for 
legitimate credibility.  
 
To wrap up the previous passages. The Troie play discussed in Chapter 1 gave an idea 
of the potential vulnerability of law and democracy in the context of a 
malfunctioning political system. On the one hand law must bridge the gap between 
different ways of thinking, by mere way of discussion and argument. But law and 
legal thinking can become victims of demagogy, rhetoric and formalism. This leads 
to the question which factors play a role in the credibility and legitimacy of law. An 
analysis of this question with the help of the texts evolving around Thomas points to 
the important role of recognition, acknowledgment, reciprocity and reflexivity. The 
idea of recognition adds to the understanding of the legitimacy of a rhetorical 
perspective. A relationship can be considered legitimate, if speaker and audience 
recognise themselves and each other as full-fledged and responsible participants in 
such a relationship while acknowledging their respective situation and perspectives.  
 
The interpretations reflected the various other dimensions of that responsibility. The 
participants can see themselves and  each other from a historical perspective, they 
are aware of the contingency and vulnerability of order and community, they can 
detach themselves from claims of literalness out of their grasping that law is a 
constructed and therefore vulnerable endeavour (Chapter 10, paragraph 8). 
 
The quality of discussion and dialogue 

This thesis began with the discussion of Giraudoux La guerre de Troie n'aura pas lieu. 
The play provides a picture of a ‘city in confusion, with law having been 
marginalised’. The play also throws light on aspects of the current situation of the 
democracy and Rule of law. It shows the necessity of rethinking politics and to 
preserve the confidence in the Rule of law. To this end, legal and administrative 
practice uses, inter alia, civic participation and dialogue, as turns out in Chapter 10, 
paragraph 4. A dialogue is an open discussion between equal partners in a power free 
environment. The texts provide examples of dialogue and they deepen the 
understanding of this form of conversation. Think about the dialogue between Jesus 
and Thomas and the admonitions of the bailiffs in Hugo's text. The analysis of the 
texts provides clues for a critical framework for the administrative application of 
dialogue. This framework consists of the idea of reflexive and reciprocal recognition 
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and acknowledgment of the equality of the dialogue partners, authenticity, an 
undefined understanding of commonality, an open mind towards time and history 
and a preference for equality instead of resemblance. Closer examination shows that 
this dialogic framework might also provide insight in the institutional or 
‘constitutional dialogue’. Recognition and reflexivity may help to define the 
boundary between responsible judicial law making and exerting undue political 
influence (Chapter 10, paragraph 4). 

Finally 

This thesis presented a number of literary texts in a literary experiment of credibility 
with the aim to specifically tell something about credibility. With this in mind it has 
analysed a number of historical texts from the reception history of a Biblical story in 
which the topic of credibility is paramount, but whose possible legal relevance was 
not immediately obvious. Reading the texts resulted in a number of portraits of 
Thomas which did not seem to be relevant to the world of law.  For a more thorough 
understanding of the texts, a connection at a conceptual level had to be made. The 
texts and further philosophical analysis led to the idea of recognition as factor for the 
credibility of law and legitimacy. In addition, it turned out that the idea of recognition 
provided insight in the distinction between rhetoric and legitimate persuasion and 
thus possibly provided a contribution to a rhetorical vision of the law as a culture of 
argument. 

The analysis shows a literary tradition around a Biblical character as a cultural 
process in which values and concepts are transferred in a process of persuasion, 
interpretation and judgment. This text tradition is considered a normative tradition. 
The idea of the oldest text is taken as a reference guide for the analysis of the later 
texts. The younger texts appear to translate the tradition, while reforming and 
enriching it. Secular texts are found to provide a valuable reinterpretation of their 
religious precursors. 

The analyses and the answer to the main question are to a large extent the result of a 
constructive process of influencing between text and reader. This emphasises the 
constructed man-made nature of a legal and literary tradition. Exactly this insight 
shows the fragile nature of such a tradition and hence the need to maintain it, as to 
the legal tradition through the ongoing dialogue between law and literature. 
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Samenvatting 

Op 22 november 1935, in de tijd dat in Europa rechtsstaat en democratie het 
moeilijk hebben en oorlogsdreiging toeneemt, vindt de première plaats van de 
politieke tragedie La guerre de Troie n’aura pas lieu (hierna: Troie) van de Franse 
toneelschrijver Jean Giraudoux (1862-1944). Ook vandaag is het stuk nog steeds 
geliefd. Giraudoux’ stuk gaat over de mythische stad Troje. De politieke 
gemeenschap staat voor de keuze of de stad oorlog moet voeren tegen de voor de 
kust wachtende Grieken of niet. In het toneelstuk hitst een demagogisch dichter 
Demokos de bevolking bestaande uit WO I veteranen op tot oorlogsenthousiasme. 
Tegenover hem verwoordt prins Hector een humanistisch ideaal van vrede en 
democratie. De Olympische goden betonen zich verdeeld en onverschillig. De jurist 
in het spel, Busiris, een ijdel en oppervlakkig figuur, levert tot twee keer toe zijn 
advies op verzoek van de politieke spelers. Eerst oordeelt hij dat de feiten oorlog 
rechtvaardigen. Als Hector protesteert en dreigt hem te gijzelen, ziet Busiris ruimte 
voor interpretatie en adviseert hij vrede. Uiteindelijk breekt onvermijdelijk de oorlog 
uit. Troie wijst allereerst op de potentieel zwakke positie van de juridische instituties 
tegenover oorlogszucht en retoriek. Het toneelstuk vraagt verder aandacht voor de 
kwaliteit van informatie en debat in een democratie zodat problemen kunnen 
worden aangekaart op een manier die tot besluitvorming en oplossing leidt. Ten 
derde roept de rol van de demagogisch dichter de vraag op naar wat het verschil 
maakt tussen legitieme overtuigingskunst en retoriek. Het toneelstuk doet tot slot 
bovenal de vraag rijzen naar factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit van het 
recht  en vraagt aandacht voor de rol daarbij van culturele en ideële kaders.  

De bespreking in Hoofdstuk 1 en 2 van dit toneelstuk vormt de opmaat tot dit 
proefschrift over de factoren van geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht en 
democratie. Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan de definitie van geloofwaardigheid 
en legitimiteit. Aan deze hoofdstukken gaat een Inleiding vooraf. Daarin komen de 
invalshoek en methode van aanpak van dit proefschrift ter sprake. Voor deze 
samenvatting ga ik eerst in op de motieven voor het stellen van de hoofdvraag en 
daarna op de methode.  

Geloofwaardigheid en legitimiteit van recht en democratie 

Wie een historische tekst leest, moet bedacht zijn op het gevaar van anachronisme. 
Niettemin levert, zo blijkt uit Hoofdstuk 1, de tragedie van Giraudoux een kritische 
blik op de hedendaagse situatie van rechtsstaat en democratie. Lezing ervan leidt tot 
de vraag welke factoren een rol spelen bij de geloofwaardigheid en legitimiteit van 
recht en democratie. Die vraag is relevant, zo blijkt uit het debat over de politieke 
vertrouwenscrisis onder bestuurskundigen, juristen, politiek wetenschappers en 
beleidsmakers.  
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Hoewel de juridische instituties zoals de rechtspraak en wetgeving minder last 
hebben van gebrekkig vertrouwen dan de ‘politiek’, raakt de problematiek ook hen. 
Een disfunctioneel politiek systeem kan op lange termijn het gezag en de legitimiteit 
van wetgeving en rechtspraak aantasten. Geloofwaardigheid en legitimiteit zijn een 
zaak van lange adem.  

Hoofdstuk 2 bevat de theoretische uitwerking van de in de Inleiding en de in Hoofd-
stuk 1 uiteengezette problematiek. In par. 1 komt het begrip geloofwaardigheid aan 
de orde. Actuele literatuur over vertrouwen en geloofwaardigheid ziet geloofwaar-
digheid vooral in de zin van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Geloofwaardigheid en 
vertrouwen zijn aspecten van legitimiteit, ‘de mate waarin macht gerechtvaardigd, 
wettig, erkend en door de gereguleerde geaccepteerd is’. Bij de politieke erkenning en 
maatschappelijke acceptatie van gezag speelt overtuigingskracht een beslissende rol. 
Ook de claim van rechtvaardigheid berust op argumenten. Het recht is een 
argumentatiecultuur. In lijn hiermee wordt het begrip geloofwaardigheid in dit 
proefschrift benaderd vanuit een retorisch perspectief. Retorica is de kunst van het 
overtuigen. Retorica kent drie dimensies, te weten: logos, ethos en pathos. 
Geloofwaardigheid heeft te maken met onder meer rationaliteit, werkelijkheids-
gehalte en logica (logos), met ethische betrouwbaarheid van de spreker (ethos) en 
met het vermogen van een spreker om de emoties van zijn publiek aan te spreken 
(pathos).  

Het toneelstuk van Giraudoux heeft laten zien dat retorica en geloofwaardigheid niet 
alleen een zaak zijn van overtuigingskracht aan de kant van de spreker, maar ook van 
beoordelingsvermogen en onderliggende ideeën aan de kant van het publiek (de 
veteranen hebben geen ander vocabulaire dan dat van heldhaftigheid en strijd). 
Giraudoux’ tragedie toont bovendien dat het niet eenvoudig is om aan te geven in 
hoeverre in politiek en maatschappelijk opzicht geloofwaardige uitspraken ook 
legitiem zijn. Ook herinnert het toneelstuk eraan dat de institutionele en procedurele 
waarborgen voor legitimiteit (zoals integriteit en onafhankelijkheid van de 
rechtspraak) kwetsbaar zijn. Ze kunnen het slachtoffer worden van demagogie, maar 
ook van uitwassen van het juridisch denken en handelen van de professie zelf (de 
jurist in het spel betoont zich een formalist en onverantwoordelijke ijdeltuit). Verder 
wijst Troie op de rol van religie en seculariteit (de goden betonen zich onverschillig 
voor de dilemma’s van de stad) en daarmee op de historische rol van kerk en religie 
bij de ontwikkeling van ideeën over rechtvaardigheid en legitimiteit van de juridische 
instituties. Het recht en de juridische instituties hebben zich ontwikkeld in 
wisselwerking met religie en religieuze instituties.   

Hoofdstuk 2 par. 2 stelt dan ook dat geloofwaardigheid en legitimiteit van recht en 
democratie niet alleen een kwestie zijn van institutionele beschermingen tegen 
willekeur en onvrijheid (de Rule of law), maar ook van een cultureel discours 
bestaande uit onder meer verhalen en mythen. Het recht is een ‘set of resources 
made available by a culture for speech and argument (…)’, aldus James B. White (zie 
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slot hoofdstuk 2.2.). Anders gezegd: het recht (en democratie) zijn culturele 
instituties die beroep doen op een mate van geloof. Het recht is een school van 
verbeelding; het is en vormt een wereld en het vraagt, net als literaire werelden en 
poëzie om een vorm van poetic faith en opschorting van ongeloof. Het recht is 
welbeschouwd ook een manier van denken en doen, die niet voor zich spreekt en 
waarin men al dan niet meegaat. 

Kortom: de kwestie van geloofwaardigheid en legitimiteit van recht en democratie is 
van belang en inzicht erin vraagt om een benadering vanuit cultureel perspectief met 
oog voor retorische en culturele en ideële aspecten. Het wetenschappelijke debat is 
echter overwegend functioneel en systeemgericht. De analyses verschaffen vele 
mogelijke oorzaken en factoren (sociaal-economische problemen, culturele factoren 
als individualisering, mondigheid, toegenomen rol van emoties, de medialogica en de 
rol van social media, bestuurlijke onmacht, communicatieve problemen, opleidings-
niveau, enzovoorts). Bespreking van Giraudoux’ tekst toont de mogelijke waarde 
van een literaire benadering, niet op de laatste plaats omdat de toneeltekst zijn eigen 
retorica in kwestie stelt. 

Methodologische verantwoording 

De retorische, culturele en verhalende aspecten van de problematiek rechtvaardigen 
om de kwestie te benaderen vanuit literaire teksten over het thema van geloof en 
geloofwaardigheid. De Inleiding par. 4 bevat daartoe de methodologische 
verantwoording. Literaire teksten thematiseren geloofwaardigheid door de aandacht 
te vestigen op hun retorische en structurele eigenschappen, stijl, narratologische 
structuur etcetera. Moderne teksten doen dat vaak op expliciete wijze. Via deze 
formele en andere eigenschappen doet literatuur een kritisch onderzoek naar 
bestaande culturele duidingen van de werkelijkheid. (Een goed gedicht is een kritisch 
commentaar op het cliché). Verder moet de vraag naar geloofwaardigheid in relatie 
tot het recht ook vanuit historisch perspectief bekeken worden met aandacht voor de 
ontwikkelingen van de moderniteit.  

De zoektocht naar een geschikte literaire bron leidt naar de Bijbelpassage over 
ongelovige Thomas. De passage getuigt van de twijfel van apostel Thomas over de 
geloofwaardigheid van de bewering van Jezus dat hij de opgestane Heer is. Thomas 
vraagt om zichtbaar en tastbaar bewijs. Dat zichtbaar bewijs krijgt hij in de vorm van 
zicht op de kruiswonden van Jezus. Meer is dan al niet meer nodig. Thomas erkent 
de figuur tegenover hem als zijn God en Heer (zie verder ook Hoofdstuk 3). De 
Bijbelpassage heeft geleid tot een uitgebreide literaire traditie. Dit proefschrift 
knoopt aan bij de Franse receptie van de Bijbelpassage. Anders dan de wat 
gefragmenteerde Engelstalige en Nederlandse traditie, levert de Franse traditie een 
zestal literair interessante teksten die stammen uit belangrijke tijdstippen van de 
Europese rechtstraditie. De receptie omvat ook nog eens vier moderne teksten, van 
belang vanwege het aan de moderniteit gerelateerde karakter van de problematiek en 
de expliciete literaire thematisering van geloofwaardigheid en waarheid.  
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De keuze voor dit literaire bronnenmateriaal mag misschien terecht zijn vanwege de 
thematiek, maar spreekt toch niet voor zich in een rechtswetenschappelijke context. 
De Inleiding par. 6 en volgende gaat op deze kwestie in. Enerzijds sluit dit proef-
schrift aan bij de theorievorming van het interdisciplinaire vakgebied van Recht & 
literatuur dat reeds sinds 1970 academisch bestaansrecht heeft. Aan de hand van 
inzichten uit de literatuur- en rechtswetenschap bestudeert dit vakgebied het recht 
vanuit het perspectief van taal, tekst, interpretatie, verhaal en retorica. Invalshoek, 
vraagstelling en uitwerking van dit proefschrift berusten op inzichten uit dit 
interdisciplinaire onderzoek.  

Dit proefschrift maakt echter niet alleen gebruik van interdisciplinaire literatuur- en 
rechtstheoretische inzichten, maar ook van niet op voorhand als wetenschappelijk 
geldende bronnen van literaire teksten. Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt 
over het algemeen geacht zich te richten op betrouwbare kennis van en inzicht in het 
recht als een systeem van regels voor gedrag. De bestudering van literaire teksten 
echter lijkt, als gevolg van de multi-interpretabiliteit van literaire teksten en de 
subjectiviteit van interpretaties, niet te kunnen leiden tot controleerbare inzichten. 
Literaire teksten kunnen ondanks – of juist dankzij – deze kenmerken waardevol 
zijn. Zoals hiervoor al bleek is het recht de verwoording van een ethisch en politiek 
debat over de voorwaarden voor gerechtigheid. Literaire teksten leveren een 
bijdrage aan dit debat; ze bevatten waardevolle ideeën voor een filosofische 
beschouwing van het recht vanuit onder meer een existentieel, ethisch en politiek-
filosofisch perspectief. Literaire teksten vormen derhalve waardevol materiaal voor 
reflecties over het recht.  

Dit proefschrift ziet literaire teksten echter niet alleen als een waardevolle 
verbeelding van thema’s van recht en gerechtigheid, maar ook als een kritisch 
onderzoek sui generis. Literaire teksten ontlenen hun waarde mede aan hun 
onbepaaldheid. Dit proefschrift ziet literatuur als een artistieke poging tot 
kennisname  en verwoording van de ervaring van de werkelijkheid en daarmee 
kritisch onderzoek van bestaande duidingen van de werkelijkheid. Kortom, niet 
zozeer, en zeker niet alleen, inhoud (thema) van de teksten bepaalt de waarde van 
literatuur voor het recht, maar de literaire kwaliteit van de teksten. Die literaire 
kwaliteit komt mede tot uiting in de mate waarin literaire teksten de literaire lezer 
aan het denken zetten en uitnodigen tot het formuleren van (voor hem of haar) 
nieuwe inzichten. Literaire teksten ontlenen hun waarde voor het juridisch 
onderzoek daarmee voor een belangrijk deel aan hun onbetrouwbaarheid en 
ongeschiktheid voor repliceerbaarheid en aan hun beroep op het persoonlijk en 
kritisch engagement van de lezer. Dit kritische en reflexieve lezersonderzoek 
onderscheidt zich door de kwaliteit van reflectie en debat, door de kwaliteit en inzet 
van de onderzoeker, en de gerichtheid op mogelijke vernieuwing, en derhalve niet 
zozeer door de focus op controleerbaarheid en repliceerbaarheid.  Dit proefschrift 
benadrukt deze juridische en wetenschappelijke ‘onbetrouwbaarheid’ van de teksten 
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door teksten te kiezen die wel aansluiten bij de problematiek, maar zeker niet op 
voorhand juridisch relevant zijn. 

Door de bestudering van literaire teksten vanuit juridisch perspectief plaatst dit 
onderzoek zich in de intellectuele traditie van de essayistiek, aldus par. 8 van de 
Inleiding. Essayistiek immers is een literair genre dat zich kenmerkt door zijn 
proevende, reflecterende karakter, een innerlijk debat van de essay-auteur met 
zichzelf waarin eigen ervaring meeweegt, naar aanleiding van culturele fenomenen 
of producties in de meest brede zin van het woord. Tot die culturele producties 
behoren ook juridische vertogen. Essayistiek reflecteert kritisch op het recht in de 
samenleving en de achterliggende theorie. Essayistiek van Recht & literatuur-huize is 
belangrijk als een vindplaats van kritische argumenten, een kritische heuristiek. Deze 
vorm van onderzoek plaatst zich in een kwalitatieve visie op wetenschap als een 
intellectuele traditie waarin vruchtbaarheid, uitvinding, vernieuwing, reflectie en 
debat centraal staan.  

In lijn met het bovenstaande heeft dit proefschrift dan ook als doelstelling om een 
bijdrage te leveren aan het rechtswetenschappelijk debat  over geloofwaardigheid en 
legitimiteit. Het benadert legitimiteit vanuit het retorische perspectief van 
geloofwaardigheid aan de hand van interpretaties van literaire teksten over het 
thema van geloofwaardigheid. De vraagstelling van dit proefschrift luidt dan ook: 
‘Welke inzichten levert een analyse van literaire teksten in vraagstukken van 
geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht?’ De beantwoording geschiedt aan de 
hand van een kritische analyse van een historische serie thematisch verwante literaire 
teksten en wel meer specifiek de Franstalige teksten uit de receptie van de 
Bijbelpassage over ongelovige Thomas.  

De vele gedaantes van Thomas 

Welk antwoord geven de teksten op deze vraag en wat betekenen deze antwoorden 
voor het inzicht in legitimiteit en wat valt daarmee te zeggen over de actualiteit van 
rechtsstaat en democratie? Ik schets eerst de verschillende hoedanigheden die de 
teksten aan Thomas geven en ga dan in op de betekenis daarvan in de context van dit 
proefschrift. 

De oudste gelezen tekst is de passage uit Johannes 20:24-29. Deze komt ter sprake in 
Hoofdstuk 3. In deze passage is Thomas de apostel die niet kan geloven dat Jezus uit 
de dood is opgestaan. Hij wil de kruiswonden van Jezus zien en voelen. Jezus is 
Thomas ter wille door het tonen van visuele tekenen. Nadat Thomas de wonden 
gezien heeft, gaat hij overstag en gelooft hij onvoorwaardelijk. Hoofdstuk 3 
memoreert dat de kunsthistorische receptie Thomas echter bijna steevast toont in de 
gedaante van een man die de wonden van Jezus betast. Hoe dan ook, de apostel 
Thomas is de verpersoonlijking geworden van de realist die niet bij machte is de 
spirituele waarheid van Jezus’ opstanding en materialisering van het woord van God 
te bevatten. Dit komt eveneens tot uiting in de in Hoofdstuk 4 behandelde gedichten 

261



DE BURGER ALS ONGELOVIGE THOMAS 

van de 17e eeuwse Robert Arnauld d’Andilly (1589-1674). Arnauld schreef twee 
gedichten over ongelovige Thomas. Beide benadrukken het beperkte verstand van de 
mens. De strekking van de gedichten sluit aan op de geloofsvisie van het jansenisme 
waartoe Arnauld behoorde. Het jansenisme ontzegde de mens het vermogen om 
door eigen wil de genade van God te verwerven. Een veel positievere betekenis 
verkrijgt Thomas in het poëtische epos La légende des siècles (1855-1876) van Victor 
Hugo (1802-1885). Dit komt aan de orde in Hoofdstuk 5. Hugo verwijst in zijn 
gedicht over de wrede koning Ratbert naar Thomas als kritische vragensteller. Deze 
koning roept met het oog op een belangrijk besluit zijn raadslieden bijeen voor 
advies en maant hen bij monde van zijn deurwaarders tot openheid en serieuze 
kritiek. De deurwaarders proclameren dat de koning, net als ooit Jezus tegenover 
Thomas, vragen zal verwelkomen. Het vervolg van het gedicht verbeeldt echter het 
tegendeel. De koning schendt zijn belofte van responsiviteit en houdt op wrede wijze 
huis in het bolwerk van een vredelievende, edelmoedige en wijze landheer.  

In de moderne teksten verkrijgt de figuur van Thomas nog andere betekenissen. Jean 
Cocteaus (1889-1963) novelle Thomas L’imposteur uit 1923 (Hoofdstuk 6) gaat over 
een jongeling die wil meevechten in WOI en zich daarom voordoet als een volwassen 
jongeman van belangrijke komaf. Thomas (en enige andere personages) vormen in 
deze novelle dichterlijke oplichters die met hun theater het valse theater van de 
wereld van oorlog en macht aan de kaak stellen, al gaat Thomas uiteindelijk wel aan 
het geweld ten onder. De novelle is zelf ook één groot theaterstuk. Naar vorm en 
inhoud sluit het verhaal aan op de slogan van Cocteau: la vérité du mensonge. Thomas 
is in deze novelle geen beperkte zondaar en kritische vragensteller, maar de 
verpersoonlijking van een kunstzinnig geweten dat de leugenachtigheid van geld en 
macht blootlegt. In het daaropvolgende Hoofdstuk 7 van dit proefschrift ondergaat 
Thomas opnieuw een gedaanteverwisseling. Van kunstzinnig en kritisch geweten 
verandert hij in Maurice Blanchot’s (1907-2003) roman Aminadab (1942) in die van 
een existentieel vertwijfelde die ronddwaalt in een vervreemdende wereld. In deze 
roman gaat Thomas op zoek naar de vrouw van wie hij denkt dat zij hem uitnodigde, 
al is hij niet zeker van de welbewustheid van zijn aanname. Hij komt terecht in een 
labyrintisch huis waarvan de ruimtelijke dimensies permanent wisselen. Hetzelfde 
geldt voor de relaties tussen de bewoners van het huis; ze laten zich niet definiëren. 
De kafkaëske roman kan gelezen worden als een analyse van de contingentie van 
orde en recht. Thomas is de zoekende mens die zich bewust wordt van het 
onvermogen van de taal om op ware wijze de werkelijkheid te omvatten. Wat rest is 
het bewustzijn van de vraag naar waarheid. In een latere tekst past Blanchot dit 
inzicht toe op de gemeenschap. Een volkomen gemeenschap is onmogelijk. Zicht 
daarop bestaat echter juist dan, wanneer sprake is van een gedeeld besef van het 
ontbreken daarvan, resultaat van een gedeelde, maar onuitspreekbare ervaring van 
kwetsbaarheid. Een soortgelijk modern inzicht in de limiet van taal en waarheid 
spreekt uit de verwijzingen naar Thomas in de in Hoofdstuk 8 besproken roman Un 
beau ténébreux (1945) van Julien Gracq (1910-2007). Gracqs poëtische roman gaat 
over de fascinatie voor het duister en mystieke. Het verhaal speelt zich af tijdens een 
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zomervakantie in een veraf gelegen Bretons hotel. De roman brengt de reacties in 
kaart van een aantal jonge zomergasten op de komst van een verdoemde 
romantische held, de bel tenebroso. Naar Thomas wordt in deze roman op twee 
manieren verwezen. Enerzijds is hij de vertegenwoordiger van het type twijfelaar dat 
de portée van een situatie niet inziet, de rationele buitenstaander. Anderzijds is hij de 
rationalist die een verlangen koestert naar tastbaarheid en eenwording met het 
mystieke, een verlangen naar een geschiedenis en een bestemming. Thomas 
illustreert hier de tweespalt tussen Nietzsche’s Apollinische en Dionysische rede, elk 
met onderscheiden houding tegenover rationaliteit, emoties en tijd. Het is  een 
tweespalt die slechts in de dood lijkt te kunnen worden opgelost. Beter komt Thomas 
ervan af in de in Hoofdstuk 9 besproken roman Les météores (1975) van Michel 
Tournier (1924-2016). Hierin figureert Thomas als abt die zich de tweelingbroer 
waant van Jezus en zich het liefst lichamelijk met hem wil verenigen. Het 
Pinksterfeest geeft hem inzicht in de rol van taal en verbeelding en helpt hem om zijn 
letterlijke liefde voor de Ene om te zetten in een geestelijke liefde voor de mensheid. 
Zijn lering is een voorafschaduwing van de lessen die de hoofdpersoon van de 
roman, tweelingbroer Paul, zal trekken. Les Météores gaat over de ontwikkeling naar 
zelfstandigheid van een tweeling. Paul en Jean groeien in een symbiose op. Paul is 
degene die de eenheid wil bewaren. Jean echter onttrekt zich aan de beklemmende 
greep van zijn broer en kiest voor een nomadisch bestaan. Paul reist zijn broer 
achterna, de wereld over. Zijn odyssee bewerkstelligt dat Paul, nadat hij op pijnlijke 
wijze zijn linkerarm en –been is verloren, afstand neemt van zijn geloof dat de 
tweeling in al zijn volmaakte gelijkenis het model voor de wereld is en dat hij zich 
openstelt voor de wereld van de diversiteit. 

Kortom, de teksten schetsen een complex beeld van de figuur en positie van Thomas. 
Hij is achtereenvolgens de beperkte realist, de kritische vragensteller, een dichterlijke 
geest, de vertwijfelde, de verblinde verslaggever, de letterlijk gelovige en naderhand 
de met zelfinzicht gelouterde. De met het personage verbonden thematiek verandert 
van geloof en moraliteit naar de status van waarheid. Met elkaar leveren de teksten 
een caleidoscopisch beeld van de figuur van Thomas. Echter, een direct antwoord op 
de vraag naar de factoren voor geloofwaardigheid van het recht en de betekenis 
ervan voor het begrip van legitimiteit lijken ze niet te geven, laat staan dat ze iets 
zeggen over de actualiteit van rechtsstaat en democratie. 

Zoals gesteld in de methodische verantwoording (Inleiding par. 4-7), vormt de 
betekenis van deze teksten, zowel afzonderlijk als gezamenlijk gelezen, een 
constructie die mede het resultaat is van de betekenis die de lezer erin vindt. Met dat 
in gedachten, vertellen de teksten niettemin iets over de factoren die een rol spelen 
bij geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht en wel op drie niveaus, dat van de 
herkenbare realiteit, op conceptueel niveau en op een theoretisch niveau. 
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Een kleine retorica van geloofwaardigheid  

Allereerst valt uit de ‘Thomasteksten’ een serie communicatieve en retorische 
handvatten voor geloofwaardigheid te lezen. De Bijbelpassage toont het belang van 
zichtbaarheid. Daarnaast wijst Thomas’ vraag om te mogen voelen, op het belang 
van tastbaarheid, in letterlijke zin en in de metaforische betekenis van concreetheid. 
Het belang van zichtbaarheid blijkt ook uit de gedichten van Arnauld. De 
fragmenten van Hugo over Thomas als kritische vragensteller leggen juist weer het 
accent op het luisteren en de begrijpelijkheid . De dichterlijke en artistieke 
hoedanigheid van de Thomas van Cocteau toont het belang van herkenbaarheid. De 
zoekende Thomas van Blanchot wijst erop dat voor overtuigingskracht van belang is 
dat een spreker refereert aan iets gemeenschappelijks. De Thomas uit Gracqs roman 
schetst het belang van een bestemming en geschiedenis (Gracq). De reizen van 
Tourniers tweelingbroer Paul en de avonturen van abt Thomas tonen het belang van 
het zich kunnen verplaatsen in de positie van een ander. Samengevat wijzen de 
Thomasteksten, aldus gelezen, op de relevantie van tastbaarheid, zichtbaarheid, 
begrijpelijkheid, herkenbaarheid, het gemeenschappelijke, een bestemming en 
verplaatsing en verandering. 

De lezing van de Thomasteksten levert aldus (zie het slot van par. 3 in Hoofdstuk 10) 
een ‘kleine retorica’ op in de vorm van een lijst communicatieve handreikingen die 
nuttig kan zijn in de sfeer van democratie, discussie en dialoog, (maar niet per 
definitie legitiem zoals hierna nog zal blijken). De communicatieve waarde van de 
eerste drie factoren (zichtbaar-, tastbaar- en begrijpelijkheid) behoeft weinig 
toelichting. De (zie Hoofdstuk 4) waarde van herkenbaarheid wijst op het belang dat 
bijvoorbeeld burgers zichzelf en hun persoonlijke waarden herkennen in 
voorstellen, besluiten en in een proces). Deze moeten authentiek en representatief 
zijn. Blanchots tekst leert dat een partner in een discussie of dialoog er wijs aan doet 
een common ground op te zoeken, iets wat verbindt, Gracqs Thomas attendeert op 
het retorisch voordeel van een gedeelde bestemming, een geschiedenis. Tournier tot 
slot wijst op het retorisch voordeel van het verrassende beeld, het andere perspectief. 
Bij elkaar illustreren de teksten aspecten van communicativiteit, alle factoren die 
bijdragen aan de toekenning van geloofwaardigheid door de burger als ongelovige 
Thomas  

Hoewel herkenbaar, is deze uitkomst niet heel instructief. De factoren voor 
geloofwaardigheid geven geen antwoord op de vraag naar legitimiteit en naar 
legitieme geloofwaardigheid in de context van recht en democratie. Wat is immers 
het onderscheid tussen communicatief handelen en legitiem handelen? Een 
communicatieve leider of een begrijpelijke overheid handelt niet per definitie 
legitiem. En we hoeven maar aan Demokos te denken om te beseffen dat 
communicatieve handreikingen ook instrumenten kunnen worden van het zaaien 
van leugens en verdeeldheid. Verder geeft het weinig verrassende karakter van de 
uitkomst aan dat een lezing op herkenbaarheid kritisch vermogen kan ontberen en 
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kan leiden tot bevestiging van (voor-)oordelen. Tourniers les van reflexiviteit en oog 
voor symbolische betekenissen onderstreept het in de Inleiding par. 7 gestelde om bij 
de interpretatie van literaire teksten de behoefte aan een herkenbare juridische 
uitkomst voor een moment tussen haakjes te plaatsen. De juridische lezer moet 
zoveel als mogelijk terug gaan naar de teksten zelf op zoek naar inzichten op een 
conceptueel niveau. Dat moet ook gelden voor de door dit proefschrift voorgestane 
interpretatieve strategie. Dus moeten we verder zoeken naar de betekenis van 
Thomas’ geloof en ongeloof. 

Het verhaal van erkenning 

Het antwoord op de hoofdvraag komt daarom beter naar voren als we op een 
conceptueler niveau het verband leggen. Op dat niveau gelezen, blijkt de oudste tekst 
een interessant thema op te leveren. Want waarom zou Thomas door het zien van 
reëel bewijs opeens veranderen in een spiritueel gelovige? De Bijbelpassage uit het 
evangelie van Johannes geeft als inzicht dat erkenning  hier een rol speelt (zie 
Hoofdstuk 3, par. 5 e.v.). Het gaat dan om de erkenning door de spreker van de ander 
als persoon en capabel tot oordelen. Met zijn woorden ‘leg je vingers en zie…’ nodigt 
Jezus Thomas uit tot inzicht, een ander zien dan het realistische waarnemen, en 
spreekt hij hem aan op zijn kennis die hij als mens kan hebben en erkent hij hem als 
mens. Die erkenning impliceert een visie op de mens Thomas als in potentie capabel, 
iemand die zinvol kan handelen en wiens bestaan in een tijdsdimensie staat die 
gericht is op de toekomst en in een ruimtelijke dimensie die de beperktheid van de 
dagelijkse leefomgeving te buiten gaat (Hoofdstuk 3, par. 6). Kortom, het fysieke 
zien van de kruiswonden alleen kan Thomas niet veranderen van ongelovig realist in 
spiritueel gelovige. Het is het gebaar van Jezus dat hem over de streep trekt. 

De latere teksten verrijken en nuanceren deze Bijbelse boodschap. Met name de 
laatste Thomastekst van Tournier wijst op het wederkerige en reflexieve karakter 
van dat gebaar van erkenning (in Hoofdstuk 9, par. 9). Geloof in de ander berust op 
de erkenning van de ander, maar dat kan pas dankzij het reflexief erkennen van 
zichzelf als een persoon. De in de roman van Tournier voorkomende tweelingbroer 
Paul denkt immers dat hij zijn broer Jean erkent door goed voor hem te zorgen, maar 
de roman laat zien dat daarvan in werkelijkheid geen sprake is. Paul ziet zijn broer als 
een verlengstuk van zichzelf en als figurant in zijn droom over de tweeling-almacht. 
Tijdens zijn reis leert deze Paul zichzelf te herkennen en te erkennen als een individu. 
Hij merkt dat anderen in hem Jean zien en het besef van deze incorrectheid geeft 
hem een gevoel van vervreemding en van zelfbewustzijn. Tournier laat zijn 
hoofdpersoon het spiegelstadium van Lacan doormaken. Via de bijrol van Thomas 
krijgt deze ervaring een universele betekenis (Hoofdstuk 9, par. 8 en 9 en Hoofdstuk 
10, par. 5). Dus, als we de Thomas-teksten lezen op een conceptueel niveau wordt 
duidelijk dat erkenning van de Ander (en van zichzelf) als capabel tot toekenning van 
geloofwaardigheid bijdraagt aan geloofwaardigheid. Maar de verhalen voegen hier 
nog een dimensie aan toe. 
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Onderkenning van de kwaliteit van het eigen oordeel over geloofwaardigheid.  

Erkenning van de ander en van zichzelf als persoon speelt in de teksten dus een rol 
bij de verwerving van geloofwaardigheid. Of een toehoorder een spreker of diens 
boodschap als geloofwaardig bestempelt, hangt echter niet alleen samen met de 
vraag of hij zich als persoon erkend voelt of niet. Ook aan kennis gerelateerde zaken 
als inzicht, oordeel en reflectie spelen een rol. Hier gaat het om het belang van 
erkenning in de zin van ‘onderkenning’ voor het oordeel over geloofwaardigheid en 
legitimiteit. Van onderkenning is sprake als men erkent dat iets het geval is of iemand 
een bepaalde status heeft, nadat daarover eerder onzekerheid bestond. Het gaat om 
acceptatie. Onderkenning is een aan kennis en oordeel gerelateerde handeling.  

Op het punt van ‘onderkenning’ moet worden gewezen op een verschil tussen de 
oudere en de moderne teksten. De oudere teksten (Johannes en Arnauld in Hoofd-
stuk 3 en 4) stellen vooral het belang van de intellectuele deugd van bescheidenheid 
voorop voor het religieuze oordeel. Uit Hugo’s tekst spreekt het geloof in het belang 
van de onderkenning van eigen onwetendheid en de potentiële waarde van 
andermans bijdrage door deelnemers aan een democratische discussie (Hoofdstuk 
5). Bij deze auteurs van voor 1900 slaat onderkenning vooral op epistemische 
deugden van bezinning, reflectie en bescheidenheid (Hoofdstuk 10, par. 4). Deze 
deugden spelen een rol bij de toekenning van geloofwaardigheid.  

De moderne teksten komen echter niet toe aan het prediken van bescheidenheid. Ze 
problematiseren de moderne rationaliteit en betwijfelen dientengevolge ten 
principale de betrouwbaarheid van ieder, ook een deugdzaam, oordeel. De wereld 
van Cocteau is onwaar, die van Blanchot onwerkelijk en in Gracqs roman zijn de 
waarnemers verblind (Hoofdstuk 6, 7 en 8). Tegenover deze principiële en 
existentiële onwaarachtigheid wijzen de moderne teksten op het belang voor 
geloofwaardigheid van herkenbaarheid en menselijke maat, medemenselijkheid en 
een gevoel van gedeelde kwetsbaarheid en van de acceptatie van de historische 
dimensie van het bestaan. Dit zijn de beschouwingen van de eerste drie moderne 
teksten over de factoren die een rol spelen bij de toekenning van geloofwaardigheid 
aan een uitspraak, een spreker, een ideaal. Tot slot wijst Tourniers roman op het 
belang van reflexiviteit, wederkerigheid en de onderkenning van de invloed van tijd 
en plaats. Verder maakt de roman over de tweelingbroers de lezer bewust van het feit 
dat denken, begrijpen en geloven plaatsvinden binnen een geconstrueerde wereld 
van symbolen, een symbolische orde (Hoofdstuk 9 en 10, par. 5).  

De historische serie teksten levert zo een waaier van betekenissen van erkenning op: 
wederkerige erkenning van zichzelf en de ander als persoon en onderkenning van 
existentiële en epistemologische beperkingen. De teksten brengen naar voren dat die 
vormen van erkenning een rol spelen bij de toekenning van geloofwaardigheid aan 
een uitspraak, een spreker of een idee. Wat betekenen deze begrippen voor de visie 
op geloofwaardigheid en legitimiteit? Voegt de idee van erkenning en onderkenning 
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iets toe aan de hiervoor genoemde communicatieve handigheden? En valt dit alles te 
vertalen naar een in de wereld van recht en democratie bruikbaar kader? 

Filosofie van erkenning 

In Hoofdstuk 3 wordt naar aanleiding van de Bijbelpassage het begrip van erkenning 
uiteengezet. Volgens de Philosophy of recognition, kort besproken in Hoofdstuk 3, 
par. 8, is wederzijdse erkenning een voorwaarde voor zelfrealisatie. Erkenning ligt 
vervat in de notie van liefde en krijgt in het recht gestalte in de vorm van respect en 
toekenning van subjectieve rechten (Hoofdstuk 3, par. 7). In de voetsporen van 
Hegel leidt het verlangen naar erkenning tot een oneindige strijd. Dit proefschrift 
sluit veeleer aan op het ideeëngoed van Paul Ricoeur (1913-2005). Aan de hand van 
deze filosoof wordt in dit Hoofdstuk (par. 5) het begrip erkenning in een 
fenomenologisch en hermeneutisch kader geplaatst. Erkenning is een reflexieve 
vorm van kennen en handelen. Erkenning past in een op zichzelf bezinnende manier 
van kennen, in een reflexieve epistemologie: het gaat telkens om een erkenning van 
zichzelf en anderen in een bepaalde hoedanigheid vanuit een besef van de 
hoedanigheid van feiten en kennis. Het bevat een sociale component (de ander), 
bevat een epistemische component (de onzekerheid van kennis erkennen) en 
verwoordt een visie op de mens als handelend wezen in wederkerige relaties met 
anderen. De analyse van Ricoeur ondersteunt de interpretatie van de teksten in dit 
proefschrift. De teksten voegen echter nieuwe betekenislagen toe (bijv. 
herkenbaarheid (Cocteau Hfdst. 6), bekenning (Blanchot, hfdst. 7), ontkenning 
(Gracq, hfdst. 8). 

De legitimiteit  van retorica 

Met hulp van de uitleg van Ricoeur, zien we dat de teksten een reflexieve erkenning 
(erkenning, onderkenning van begrensde rationaliteit, reflexiviteit en wederkerig-
heid) voorstellen als factor voor geloofwaardigheid. Maar wat betekent dat en wat 
betekent dat voor het begrip van legitimiteit? Om deze vraag te beantwoorden, 
moeten we terug naar de uiteenzetting over het begrip geloofwaardigheid in 
Hoofdstuk 2, par. 1.3. Geloofwaardigheid is een retorisch begrip. Retorica is de 
kunst van het overtuigen in een politieke, juridische en literaire context. Retorica 
kent drie dimensies, logos (het verstandelijke), ethos (het karakter van de spreker) en 
pathos (het inspelen op de emoties van het publiek). De drie retorische dimensies 
vinden we terug in het begrip ‘geloofwaardigheid’. Geloofwaardigheid van iets of 
iemand hangt af van het oordeel over de houdbaarheid van een argumentatie (logos), 
de ethische kwaliteit van spreker en boodschap (ethos) en van de emotionele waarde 
van de boodschap (pathos). De teksten wijzen op de rol die erkenning en reflexiviteit 
hierbij spelen. Ze wijzen op het belang van de gerichtheid op de ander (nuanceert 
‘ethos’), de reflexieve onderkenning van de status van kennis (nuanceert ‘logos’) en 
op het vermogen om in wederkerig handelen en spreken de verbinding met de ander 
te leggen (nuanceert ‘pathos’). Al met al toont toepassing van erkenning de 
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samenhang tussen de dimensies van retorica. Toepassing van erkenning geeft zicht 
op een verantwoordelijke inzet van retorica.  

Erkenning is dus van belang voor geloofwaardigheid. Maar is het van belang voor 
legitimiteit? Het antwoord lijkt ‘ja’. De Bijbelpassage en het gedicht van Hugo wijzen 
erop dat erkenning een fundamentele idee van het recht verwoordt; erkenning vormt 
de basis van de toekenning van subjectieve rechten. Aldus zouden we kunnen zeggen 
dat erkenning een onderscheidend criterium vormt voor legitieme retorica. Met dit 
in gedachten, helpt de idee van erkenning bij het onderscheiden van enerzijds 
retoriek waarin een spreker zijn toehoorder niet erkent als capabel persoon en zich 
niet bezint op zijn situatie vanuit een breder perspectief en anderzijds een 
verantwoordelijke overtuigingskunst waarbij dit allemaal wel gebeurt. Erkenning 
lijkt aldus beschouwd van groot belang voor een retorische visie op het recht. Wel 
moet gezegd worden dat deze gedachte over erkenning als basis voor een legitieme 
retorica van het recht nadere uitwerking verdient, iets waartoe dit literaire 
proefschrift zich niet leent.  

Met dit in gedachten, kan de idee van erkenning mede een kader bieden voor de 
kwaliteit van de democratische discussie en maatschappelijke rechtsvorming 
(Hoofdstuk 10, par. 6). Erkenning biedt een theoretische grondslag voor beginselen 
van procedurele rechtvaardigheid. De idee van erkenning helpt om in te zien of de 
inzet van de eerder genoemde ‘communicatieve handigheden’ legitiem is of niet. De 
Thomas teksten wezen immers, op praktisch niveau gelezen, op de persuasieve 
waarde van tastbaarheid (concreetheid), zichtbaarheid, begrijpelijkheid, herkenbaar-
heid, gemeenschappelijkheid, bestemming en verandering. Zoals de figuur van 
Demokos in het toneelstuk Troie toont, kan de inzet van deze ‘handigheden’ echter 
gemakkelijk leiden tot misleiding en tot misbruik van de onwetendheid van het 
publiek. Een legitieme aanspraak op geloofwaardigheid berust daarentegen op 
wederkerige erkenning van zichzelf en de ander als gelijkwaardige gesprekspartner 
en onderkenning van situatie, tijd en perspectief. Daarnaast wijzen de teksten op het 
belang van authenticiteit, onderkenning van een gedeelde kwetsbaarheid en 
erkenning van de werkzaamheid van de tijd.  

Laat ik het voorgaande samenvatten. Het in Hoofdstuk 1 besproken toneelstuk Troie 
gaf een beeld van de kwetsbaarheid van recht en democratie in de context van een 
slecht functionerend politiek systeem. Het recht moet de brug slaan tussen ver-
schillende manieren van denken via argumenten. Het recht en het juridische denken 
kunnen echter het slachtoffer worden van demagogie, retoriek en formalisme. Het 
leidde tot de vraag welke factoren een rol spelen bij de geloofwaardigheid en legiti-
miteit van het recht. Een analyse van deze vraag aan de hand van de Thomasteksten 
wijst op de belangrijke rol van erkenning, onderkenning, wederkerigheid en 
reflexiviteit voor een legitieme aanspraak op geloofwaardigheid. De interpretaties 
dragen bij aan het inzicht in de legitimiteit van een retorische relatie. Een relatie kan 
legitiem genoemd worden wanneer spreker en publiek zichzelf en elkaar erkennen 

268



SAMENVATTING  

als volwaardige en verantwoordelijke deelnemers aan zo’n relatie onder 
onderkenning van situatie en perspectieven. 

De teksten wezen op nog andere elementen: de deelnemers kunnen zichzelf en 
elkaar plaatsen in historisch perspectief, zijn zich bewust van de contingentie en 
kwetsbaarheid van orde en gemeenschap, kunnen zich losmaken van claims van 
letterlijkheid vanuit een besef dat het recht een product is van menselijke creativiteit 
en daardoor kwetsbaar is (Hoofdstuk 10, par. 8).  

De kwaliteit van discussie en dialoog 

Dit proefschrift ving aan met de bespreking van Giraudoux’ La guerre de Troie n’aura 
pas lieu. Het stuk bood het beeld van een ‘ stad in verwarring met het recht in de 
marge’. Het toneelstuk gaf ook een inkijk in facetten van de huidige situatie van de 
democratische rechtsstaat. Het toont de noodzaak van het doordenken van middelen 
tot het behoud van en het geloof in de legitimiteit van de rechtsstaat. De juridische en 
bestuurlijke praktijk zet daartoe onder meer het middel in van burgerparticipatie en 
dialoog, zo komt naar voren uit Hoofdstuk 10, par. 4. Een dialoog is een open 
gesprek tussen gelijkwaardige gesprekspartners in een machtsvrije ruimte. De 
teksten bieden voorbeelden van dialoog en verdiepen het inzicht in deze 
gespreksvorm. Denk bijvoorbeeld aan de dialoog tussen Jezus en Thomas en de 
vermaningen van de deurwaarders in Hugo’s tekst. De analyse van de teksten biedt 
aanknopingspunten voor een kritisch kader voor deze bestuurlijke toepassingen van 
de dialoog. De analyse wijst immers op het belang van wederkerige en reflexieve 
erkenning, alsmede oordeelsvermogen, gelijkwaardigheid, authenticiteit en 
onderkenning van de relativiteit en het historische karakter van begrippen 
waaronder die van ‘gemeenschap’ en op het belang van de herkenning van symboliek 
en het verschil tussen gelijkenis en gelijkheid. Nadere beschouwing leert dat dit 
dialogische kader mogelijk ook betekenis kan hebben voor de institutionele of 
‘constitutionele dialoog’. Erkenning en reflexiviteit kunnen bijdragen aan het 
definiëren van de grens tussen politieke beïnvloeding enerzijds en kritische 
rechtsvorming door de rechter anderzijds (Hoofdstuk 10, par. 4).  

Tot slot 

Dit proefschrift presenteerde een aantal literaire teksten in een literair experiment 
van geloofwaardigheid met als doel om juist iets te zeggen over geloofwaardigheid. 
Daartoe analyseerde het een aantal historische teksten uit de receptiegeschiedenis 
van een passage waarin de thematiek van geloofwaardigheid voorop staat, maar 
waarvan op voorhand de mogelijke juridische relevantie niet vaststond. De lezing 
leidde tot een aantal beelden van Thomas. Deze teksten leken slechts op een 
oppervlakkig niveau direct toepasselijk op de wereld van het recht. Voor een beter 
begrip van de teksten moest het verband worden gelegd op conceptueel niveau.  De 
teksten en nadere filosofische analyse leidde tot de idee van erkenning en reflexiviteit 
als factoren voor de geloofwaardigheid van het recht en legitimiteit. Daarnaast bleek 
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de idee van erkenning inzicht te leveren in het onderscheid tussen retoriek en 
legitieme overtuigingskunst en daarmee een bijdrage te leveren aan inzicht in het 
recht als argumentatiecultuur. 

De analyse toonde een teksttraditie als een cultureel proces waarbij waarden en 
concepten worden overgedragen in een proces van overtuiging, interpretatie en 
oordeelsvorming. Deze teksttraditie is opgevat als normatieve traditie. De idee van 
de oudste tekst is als leidraad voor de analyse van de latere teksten genomen. De 
jongere teksten bleken de traditie te vertalen, te hervormen en te verrijken. Seculiere 
teksten bleken een waardevolle herinterpretatie van religieuze teksten te geven. 

De analyses en het antwoord op de hoofdvraag zijn in hoge mate het resultaat van 
een constructief proces van beïnvloeding tussen tekst en lezer. Daarmee attendeert 
deze lezing op het feit dat een traditie eveneens een constructie is. Juist dat inzicht 
toont het kwetsbare karakter van zo’n traditie en daarmee de noodzaak deze te 
onderhouden, voor wat betreft het recht als traditie in een permanente dialoog 
tussen recht en literatuur. 
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De burger als ongelovige Thomas
Geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog

Carinne Elion-Valter

Dit is een proefschrift over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een 
cultuur van overtuigen. Van advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van 
de rechter richting partijen, advocaten, de hogere colleges, het publiek en de media. 
Ook bestuurders, ambtenaren, wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Dit 
proefschrift belicht het begrip geloofwaardigheid vanuit de optiek van de burger. Welke 
taal moet hij willen verstaan? Wat zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit 
van het recht? 

In deze tijd van participatie en democratische initiatieven als de G1000 herbezinnen we 
ons op het vertrouwen in de juridische en rechtsstatelijke waarborgen en instituties. Dan 
komt het er extra op aan dat we nadenken over geloofwaardigheid en legitimiteit. Wat is 
het verschil tussen Trump en Obama?

Het boek is de neerslag van een dialoog tussen literatuur en recht over deze vraag. 
Literaire teksten belichten de achtergronden van het recht. Het boek behandelt het thema 
van geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas en 
zes latere teksten. Thomas was de apostel die pas geloofde in de opstanding van Jezus, 
nadat hij de kruiswonden had gezien. Ieder tijdperk leest echter zijn eigen boodschap 
in dit verhaal. Dit proefschrift bespreekt de avonturen van Thomas aan de hand van zes 
teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de orde komen teksten van een 17e eeuwse 
jansenist Arnauld, van  de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 20e eeuwse Jean Cocteau, 
Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Thomas’ thematiek verandert van 
geloof naar rede, naar recht, naar waarheid, werkelijkheid, geschiedenis en liefde. Dit 
proefschrift toont de vitaliteit van een traditie. 

Dit proefschrift geeft grotendeels onbekende teksten van bekende Franse auteurs een 
nieuw leven. Het wijst op de rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit, 
gaat in op verwante begrippen van wederkerigheid, oordeelsvermogen en reflexiviteit. 
De essays over de verschillende teksten verbinden geloofwaardigheid met thema’s als 
rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, nostalgie, mythe  en identiteit. Het toont 
dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema relevantie hebben voor het denken over 
recht, bestuur en politiek.
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