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1 Literatuur, verhaal en recht:  
enkele inleidende bemerkingen 

 
Ronald Tinnevelt1 

 
 
1935, Alabama, het zuiden van de Verenigde Staten, ten tijde van de ‘Great 
Depression’. Tom Robinson – een zwarte man uit Maycomb – staat terecht om-
dat hij Mayella Ewell – een witte vrouw – verkracht zou hebben. Robinson is 
onschuldig en zijn advocaat, Atticus Finch, tracht de jury hiervan te overtui-
gen. Finch’s slotpleidooi zien we door de ogen van zijn dochter Scout die op 
de galerij in de rechtbank zit: 

Atticus zweeg en haalde zijn zakdoek tevoorschijn. Daarna nam hij zijn bril af en 
wreef die schoon, en toen zagen we nog een ‘primeur’: we hadden hem nog nooit zien 
zweten – hij was een van die mensen wier gezicht altijd droog bleef, maar nu was 
het glanzend bruin.2 

De reden voor zijn nervositeit is duidelijk. Atticus hoopt dat de heren van de 
jury zonder vooroordeel het bewijs in de zaak zullen wegen, maar heeft grote 
twijfels. Aan het einde van zijn pleidooi zegt hij daarom dit: 

Tot besluit, mijne heren, nog dit: Thomas Jefferson heeft ooit gezegd dat alle mensen 
gelijk geschapen zijn (…) Bepaalde mensen hebben in dit jaar onzes Heren 1935 de 
neiging deze uitspraak uit zijn context te halen en voor alle mogelijke doeleinden te 
gebruiken. (…) We weten dat alle mensen niet gelijk geschapen zijn in de betekenis 
die sommigen daaraan wensen te geven – sommige zijn intelligenter dan anderen, 
sommige hebben betere kansen omdat ze ermee geboren worden, sommige verdienen 
meer geld dan andere, sommige dames bakken betere taarten dan anderen (…).3 

Niet iedere vorm van ongelijkheid is bij voorbaat onrechtvaardig; niet alle ver-
schillen in een samenleving kunnen of hoeven gelijkgetrokken te worden. 
Toch is er één vorm van gelijkheid die cruciaal is voor een rechtsstaat en Atti-
cus is zich daar terdege van bewust: 

                                                             
1  Prof. dr. R.B.J. Tinnevelt is hoogleraar Rechtsfilosofie, Radboud Universiteit. 
2  H. Lee, Spaar de spotvogel, Amsterdam: De Bezige Bij 2010, p. 267.  
3  Lee 2010, p. 267-268. 
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Maar in één opzicht zijn in dit land alle mensen gelijk geschapen – er is één menselijk 
instituut waarvoor een bedelaar gelijk is aan een Rockefeller, een domoor gelijk aan 
een Einstein en een analfabeet gelijk aan een rector magnificus. Dat instituut, mijne 
heren, is een gerechtshof. Dat gerechtshof kan het Hooggerechtshof van de Verenigde 
Staten zijn, of het bescheidenste kantongerecht van het land, of dit eerbiedwaardige 
gerechtshof dat u dient. Onze rechtbanken hebben hun gebreken, net als elk mense-
lijk instituut, maar in dit land zijn onze rechtbanken de grote gelijkmakers, want 
voor onze rechtbanken zijn alle mensen gelijk geschapen.4  

Voor Atticus gaat het hier niet om een ideaal, maar om ‘een levende, werkende 
realiteit’.5 Hoewel enkel een fictief relaas, onderdeel – zoals de lezer weet – van 
Harper Lee’s To Kill a Mockingbird (1960)6, zijn het krachtige woorden die ook 
iets zeggen over het belang van de integriteit van onze rechtbanken en ons 
rechtssysteem; zeker nu. Gelijkheid als funderende waarde die gerespecteerd, 
uitgedragen en nageleefd dient te worden. Waren de rechtbanken ook de grote 
gelijkmakers voor Tom Robinson? Helaas niet. De jury acht hem schuldig. La-
ter wordt hij door een bewaker neergeschoten naar verluidt omdat hij de ge-
vangenis wou ontsnappen. 

Wat deze schets van To Kill a Mockingbird laat zien, is dat literatuur en recht 
meer delen dan het belang van schrift, taal of woord.7 Literatuur kan ook op 
diverse manieren een meerwaarde hebben voor het recht, de beoefenaars daar-
van of het onderzoek daarnaar. Zo kan literatuur het belang van gelijkheid 
voor een rechtvaardige samenleving tonen of aanzetten tot reflectie over het 
wezen en de grondslagen van het recht. Want wat is de gelijkheid precies waar 
Atticus Finch over spreekt? Gelijkheid van wat?8 En hoe verhoudt gelijkheid 
zich tot andere beginselen van het recht zoals rechtszekerheid of doelmatig-
heid?  

Soms wordt de betekenis van literatuur voor recht nog breder opgevat dan 
dit. Het lezen en bestuderen van literatuur kan ertoe leiden dat rechters en 
advocaten beter gaan argumenteren en oordelen. In Poetic Justice (1995) van 
Martha Nussbaum wordt dit punt op interessante wijze gemaakt.9 Nussbaum 
grijpt niet terug op de lotgevallen van Scout en Atticus Finch, maar op Charles 
Dickens Hard Times (1854) en de figuur van Mr. Gradgrind: schoolmeester in 

                                                             
4  Lee 2010, p. 268. 
5  Lee 2010, p. 268. 
6  Rechtszaken staan vanzelfsprekend ook in andere beroemde literaire werken centraal. 

Denk aan Het proces van Kafka, De vreemdeling van Camus of Shakespears De koopman 
van Venetië. 

7  R. Possner, Law and Literature, Cambridge (Mass.): Harvard University Press 2009, p.1. 
8  Vgl. Th. Mertens, Mens & Mensenrechten. Basisboek rechtsfilosofie, Amsterdam: Boom 2012, 

p. 66-67. 
9  M. Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, Boston: Beacon Press 

1995. 
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de industriële stad Coketown, voorstander van rationaliteit, onpersoonlijke re-
gels en droge feiten, met een stevige afkeer van gevoelens, genegenheid en 
verbeelding, en de verpersoonlijking van utilitaristische principes. Het lezen 
van en opgaan in literatuur wordt door hem dan ook streng afgekeurd. 

Nussbaum grijpt het personage van Mr. Gradgrind en Dickens’ schets van 
het leven in Coketown niet alleen aan om een bepaalde economische kijk op 
menselijk welzijn te bekritiseren (de ‘law and economics’-benadering), maar 
ook om te tonen hoe het lezen van romans het inbeeldingsvermogen kan sti-
muleren dat mensen nodig hebben om goede burgers te worden, rechters om 
faire uitspraken te doen en politici om rechtvaardige beslissingen te nemen. 
Wanneer we lezen over de slechte beloning en zware omstandigheden waar-
onder de arbeiders in Coketown moeten werken, dan hebben we ten minste 
toch voor even het idee te weten wat het betekent om in hun schoenen te staan. 
En dat maakt ons gevoeliger voor de vergelijkbare omstandigheden waaron-
der velen in onze samenleving of in andere landen moeten werken.10 

Het zijn echter niet alleen de verhalen die we terugvinden in literaire wer-
ken of dichtkunst die aanzetten tot verdere reflectie over de grondslagen van 
het recht, die kunnen tonen hoe het recht moet werken of juist niet, of die kun-
nen bijdragen aan betere argumentatie en oordeelsvorming voor rechters, po-
litici en burgers. Ook verhalende voorbeelden of gedachte-experimenten bin-
nen de (rechts)filosofie kunnen een soortgelijke rol vervullen. Denk aan ‘The 
Case of the Speluncean Explorers’11, ‘The Problem of the Grudge Informer’12 
of het verhaal over koning Rex13 van de Amerikaanse rechtsfilosoof Lon L. Ful-
ler. Verhalen als deze bieden de lezer diverse inzichten in het recht en zetten 
aan tot verdere reflectie over de normativiteit daarvan.14 Binnen de moraalfi-
losofie vormen de ‘casuïstieke vragen’ van Immanuel Kant een ander – voor 
sommigen zeer geliefd – voorbeeld. Deze vinden we onder andere terug in zijn 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) en Metaphysik der Sitten (1797).15 

                                                             
10  Ik volg hier: R. Tinnevelt en Y. Denier, ‘Martha Nussbaum als “advocate voor de men-

selijkheid”’, in: R. Tinnevelt en Y. Denier (red.), Martha Nussbaum. Filosofie als activisme, 
Zoetermeer: Klement/Pelckmans 2015, p. 21. 

11  L. Fuller, The Case of the Speluncean Explorers, Harvard Law Review (62) 1949 afl. 4, p. 
616-645. 

12  L. Fuller, The problem of the Grudge Informer, in: The Morality of Law, revised edition, 
New Haven en Londen: Yale University Press 1964, p.245-253. Tevens in het Nederlands 
verschenen: ‘Het probleem van de rancuneuze aanbrenger’, vertaling Th. Mertens en R. 
van der Mijl, Ars Aequi (67), 2018 afl. 5, p. 425-429. 

13  Fuller 1964, p.33 ev. 
14  Over de relatie tussen filosofie en literatuur, zie: R. Eldridge (red.), The Oxford Hanbook 

of Philosophy and Literature, Oxford: Oxford University Press 2009 of N. Carroll en J. Gib-
son (red.), The Routledge Conpanion to Philososphy of Literature, New York en Londen: 
Routledge 2016. 

15  Zie tevens Kants korte essay ‘Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen’ 
(1797) waarin het befaamde voorbeeld is opgenomen van de moordenaar die aan de 
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Interessant in de context van de voorliggende bundel is Kants vraag of het uit 
beleefdheid vertellen van een onwaarheid als een leugen gezien kan worden: 
‘Een schrijver vraagt aan een van zijn lezers: hoe bevalt u mijn werk?’16 

Op welke verhalen moeten we ons richten om meer te leren over of ons 
kritisch te verhouden tot het recht en de samenleving waarin we leven: lite-
raire of filosofische? ‘Op beide’ zal Thomas Mertens ongetwijfeld zeggen. Niet 
alleen omdat hij een veellezer is – ‘Soms zeg ik wel eens dat ik een lezend be-
staan leidt. Aan weinig andere activiteiten besteed ik zoveel tijd als aan het 
lezen. En wat dat lezen betreft ben ik een omnivoor: ik lees alles, waarbij vroe-
ger de nadruk lag op academische, doorwrochte stukken (…) en tegenwoordig 
vooral hedendaagse literatuur’17 – maar ook omdat hij als geen ander weet dat 
beide type verhalen hun eigen waarde hebben. 

Het voorliggende boek, samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat 
van Thomas Mertens als hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universi-
teit, wil deze waarde van literatuur en verhalen vanuit verschillende invals-
hoeken en wetenschappelijke disciplines tonen. Aan de auteurs is gevraagd 
om zich op basis van een favoriet literair werk – boek, essay, gedicht – op prik-
kelende wijze te buigen over hun visie op het recht, een belangrijk aspect daar-
van of een interessant juridisch of maatschappelijk probleem.18 We hopen dat 
de door ons allen zeer gewaardeerde en gerespecteerde ‘veellezer’ ook deze 
bijdragen met plezier zal lezen.19 

 
 
 
 

                                                             
deur staat. Vgl. Th. Mertens, On Kant’s duty to speak the truth, Kantian Review (21) 2016, 
afl.1, p.27-51.  

16  I. Kant, Metaphysik der Sitten, AA VI, p.431. 
17  Th. Mertens, ‘Kleur’, De Helling (31) 2018, afl.3, p. 21. 
18  Met betrekking tot de studie naar de relatie tussen literatuur en recht kunnen minstens 

drie domeinen worden onderscheiden: ‘law in literature’, ‘law as literature’ en ‘law and 
literature’.  

19  Met grote dank aan Jeske Jansen en Bettine Wils voor hun hulp bij het samenstellen van 
dit boek. En vooral veel dank aan Thomas voor vele jaren van steun en vertrouwen. 
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