
M. Freeman & A. Lewis (eds.), Law and Literature. Current Legal Issues Volume 2,
Oxford: Oxford University Press 1999, 764 p.

Deze monumentale bundel van meer dan zevenhonderd pagina’s is de tweede in
een nieuwe reeks publicaties gewijd aan interdisciplinaire studies van het recht.
De reeds verschenen en nog te verschijnen bundels zijn steeds de neerslag van
een jaarlijks door de University College London te organiseren colloquium. Het
eerste thema, in 1998, was Law and Science; de tweede, hier te bespreken, bundel
is gewijd aan Law and Literature. De bundel van het jaar 2000, Law and Medicine,
is inmiddels al verschenen, en voor 2001 is Law and Religion gepland. De keuze
voor Law and Literature als tweede thema in deze prestigieuze serie is een
belangrijk succes voor de ‘recht en literatuur’-beweging – als men van een bewe-
ging mag spreken, gezien de interne verdeeldheid die welhaast onvermijdelijk
bij een interdisciplinaire benadering hoort.
Een zekere triomfantelijkheid spreekt dan ook uit de bijdrage van Richard
Weisberg, een van de pioniers in het genre, wanneer hij terugblikt op ongeveer
vijfentwintig jaar Law and Literature. De prehistorie van het vak laat hij begin-
nen in 1925, met Judge Benjamin Cardozo’s essay Law and Literature; een acade-
mische discipline wordt het pas in 1974, met de verschijning van James Boyd
White’s The Legal Imagination. Werkelijke volwassenheid bereikt een nieuwe
benadering echter eerst wanneer ze zich een jaloerse minnaar heeft verworven.
Dit geluk valt haar in 1988 ten deel, wanneer Richard Posner, boegbeeld van die
andere interdisciplinaire beweging, Law and Economics, zich op het terrein van
Law and Literature begeeft, zij het met als voornaamste doel haar van binnenuit
irrelevant te verklaren.
Tot chagrijn van menig Law and Literature-beoefenaar, zo blijkt althans uit
meerdere van de bijdragen in de bundel, is Posners boek sindsdien nummer één
op de leeslijst van Law and Literature-cursussen, en wordt hij door de minder
ingewijde jurist zelfs beschouwd als een autoriteit op het gebied. Waarschijnlijk
heeft Weisberg gelijk wanneer hij dit wijt aan de geruststellende eenduidigheid
van de literaire analyses van Posner: Hamlet is een toneelstuk over wraak, een
thema waar juristen qua juristen weinig over te melden zouden hebben;
Herman Melville’s Billy Bud een verdediging van strikte toepassing van de wet,
zijnde de beste waarborg voor rechtvaardigheid en maatschappelijke orde. Een
makkelijker te verteren boodschap voor juristen dan waar het de Law and
Literature-schrijvers meestal om gaat: het aantonen van de meerduidigheid van
betekenis, niet alleen in literatuur, maar juist ook in het recht, en daarmee het
onvermijdelijke tekort aan rechtvaardigheid van iedere gezaghebbende uit-
spraak over de betekenis van feiten en wetten.
Een goede synthese van Law and Literature’s pretenties geeft Maria
Aristodemou in haar artikel over feministische herschrijvingen van mythen en
sprookjes:
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‘Both the legal and literary worlds are constructed by and depend for their
definition and existence on words; such words create alternative fictional
worlds which can appear to be inevitable. (...) Once such worlds, however, are
shown to be not only artificial but also unfair or tyrannical, it is necessary to
reveal the ways by which that artificiality is constructed. (...) One of the aspi-
rations, therefore, of law and literature analyses, is that the constructions of
literary texts may throw light on the construction and fictionality of the so-
called real world, including that of the legal world, its values and conventions
and of ourselves within it. In that way, what we are accustomed to perceiving
as the imaginary, challenges the so-called real and affirms Shelley’s view that
poets (...) are the unacknowledged legislators of the world.’ (p. 191-192)

Met andere woorden, Law and Literature richt zich vooral op, en vaak tegen, de
gezagsaanspraak die kenmerkend is voor het recht, veelal met de pretentie die
te kunnen ondermijnen. Zij probeert open te houden waar het recht tot afslui-
ting leidt en wetmatigheden te vervangen door mogelijkheden.
Deze neiging tot het innemen van een externe, kritische positie ten opzichte van
het recht werpt allereerst de vraag op of Law and Literature zich niet schuldig
maakt aan reductionisme door, zoals Jane Baron opmerkt in haar bijdrage, het
begrip ‘recht’ eerst te ontdoen van al wat aantrekkelijk is:

‘The movement has defined out of the category “law” almost everything
worth having: beauty, sensitivity, emotions, moral lessions – all these and so
much more are the province of literature. The province of law is barren of eve-
rything but rules, an empty domain of raw power.’ (p. 45)

Zij werpt de interessante vraag op waarom we, in onze cultuur, lijken te willen
dat het recht een scherp afgebakend domein van regels is, zelfs wanneer we
deze afbakening vervolgens als inhumaan bekritiseren, zoals Law and Literature
pleegt te doen. Zolang die vraag niet wordt beantwoord, meent Baron, doet Law
and Literature weinig meer dan de algemeen gangbare reductie van recht tot
regels herhalen en bevestigen.
Een tweede vraag die in deze bundel aan de orde wordt gesteld, vooral door
auteurs uit feministische hoek, is of de standaardteksten van Law and Literature
– Dickens, Shakespeare, Kafka en Melville maken onbetwistbaar deel uit van de
canon – niet inmiddels zelf zozeer door een aureool van gezag zijn omgeven dat
zij een gezagsgetrouwe houding ten opzichte van teksten eerder stimuleren dan
ter discussie stellen. Wanneer hun (mogelijke) betekenis ons bovendien wordt
aangereikt door een zo begaafd en elegant auteur als James Boyd White, wordt
de verleiding ons aan de zachte drang van een interpretatie over te geven wel-
haast een onweerstaanbaar genoegen. Ook deze bundel bevat weer een verruk-
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kelijke bijdrage van White’s hand, waarin Plato’s Phaedo, een Amerikaanse
Supreme Court-uitspraak over de grondwettelijkheid van gebed op publieke
scholen en een gedicht van William Carlos Williams over pruimen in een koel-
box bijeen worden gebracht om te argumenteren dat een tekst niet steeds het-
zelfde zegt, maar betekenis verkrijgt in de dialoog die het aangaat met de lezer.
Het is een genot om te lezen voor wie van subtiele literaire analyses houdt, maar
met Judith Resnik kan men zich afvragen op grond van welke criteria juristen
naar bepaalde literaire teksten of auteurs zouden moeten luisteren. Het is dui-
delijk dat ook Law and Literature zich er niet aan kan onttrekken grenzen te trek-
ken en beslissende uitspraken te doen over welke teksten wel, en welke niet,
‘geldige rechtsbronnen’ zijn en dus, net als de rechtswetenschap, gezagsaan-
spraken te maken.
Een uitspraak die zich op gezag beroept, is niet reeds daarom onredelijk of wille-
keurig, maar heeft wel als eigenschap dat het de eventuele onredelijkheid of
willekeur van het gezag waarop het zich beroept niet aan de orde wenst te stel-
len. Judith Resnik noemt dit, met verwijzing naar een beroemde Amerikaanse
zaak, het ‘McCleskey-probleem’. (p. 692) In de McCleskey-zaak trachtte een zwar-
te ter dood veroordeelde Amerikaan met behulp van statistisch materiaal aan te
tonen dat de doodstraf significant vaker wordt toegepast op zwarte dan op blan-
ke verdachten voor vergelijkbare misdrijven, waardoor deze straf ontoelaatbaar
discriminerend zou zijn. Het Supreme Court wees de redenering af, omdat deze
een tijdbom onder het rechtssysteem zou plaatsen:

‘[T]aken to its logical conclusion [McClesley’s claim] throws into serious
question the principles that underlie our entire criminal justice system...
Thus, if we accepted McCleskey’s claim that racial bias has impermissibly
tainted the capital sentencing decision, we could soon be faced with similar
claims as to other types of penalties [and with challenges] that correlate to
membership in other minority groups, and even to gender.’ (481 US, p. 313,
geciteerd door Resnik, p. 692)

En God verhoede dat zelfs discriminatie van vrouwen aangetoond zou kunnen
worden, dan was het met het gelijkheidsbeginsel helemaal gedaan! De
McCleskey-zaak biedt een extreem, maar niet atypisch, voorbeeld van hoe het
recht geneigd is zich af te sluiten voor de waarheid, wanneer die waarheid de
legitimiteit van het recht in twijfel trekt.
Omdat het aanspraak maken op legitimiteit (of gezag) nu precies hét kenmerk is
van het recht – zie in deze vooral het werk van rechtsfilosoof Joseph Raz –, dreigt
iedere externe kritiek op het recht af te ketsen op diens ‘presumption of legiti-
macy’. Vandaar misschien dat Law and Literature, ondanks de door Weisberg
geclaimde successen, voor de doorsnee jurist op zijn hoogst ‘onderhoudend’,
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maar toch vooral irrelevant is. Sommige auteurs die met de beweging sympa-
thiseren, meest prominent Martha Nussbaum in haar boek Poetic Justice, zijn
daarom de nadruk gaan leggen op het educatieve, en in die zin nuttige, aspect
van Law and Literature. Goede literatuur zou ons uit ons eigen vertrouwde
wereldje halen en ons dwingen kennis te nemen van een werkelijkheid die we
nooit uit eigen ervaring in haar volle rijkdom kunnen kennen. Literatuur en de
kunsten in het algemeen maken ons tot veelzijdigere en sensitievere mensen,
en dus ook tot sociaal gevoeliger juristen. Maar juist deze ‘softe’ lijn kan op inter-
ne kritiek binnen de Law and Literature-beweging rekenen. Ze dreigt immers
externe critici als Posner in de kaart te spelen en van Law and Literature een
extraatje, een aardigheidje naast de rechtenstudie te maken, maar niet een dis-
cipline die een substantiële bijdrage levert aan de beantwoording van de vraag:
‘Wat is recht?’
Om een dergelijke bijdrage te kunnen leveren zou Law and Literature zich niet
zozeer tegen, als wel op de gezagsaanspraak van het recht moeten richten. Ze
zou niet moeten proberen deze te ondermijnen door het vertellen van andere
verhalen, want als we hier werkelijk te maken hebben met een essentieel ken-
merk van het recht, is dat bij voorbaat een verloren zaak. Bovendien maken die
andere verhalen evenzeer aanspraak op gezag, en volgen dus precies het
patroon dat ze zogenaamd aan de kaak zouden stellen. Law and Literature zou
daarentegen moeten proberen te begrijpen waarom het recht, maar misschien
ook literatuur, steeds het laatste woord voor zichzelf opeist en deze presenteert
als de enige juiste. Dan zou kunnen blijken dat inperken en uitsluiten, beslissen
en oordelen, de enige manieren zijn om in een onverschillig en gewelddadig
voortgaande stroom van gebeurtenissen momenten van betekenis te isoleren.
Hierin zou Law and Literature wellicht de filosofische grondslag kunnen vinden
die de beweging, in al haar diversiteit, eenheid geeft.
Deze bundel kenmerkt zich vooral door pluriformiteit, interne kritiek en ver-
deeldheid. Toch lijkt er een gemeenschappelijk referentiepunt te zijn in het werk
van James Boyd White (na Shakespeare de meest geciteerde auteur!) waarin
steeds de nadruk ligt op het positieve vermogen van zowel literaire als juridi-
sche teksten een dialoog, en daarmee een gemeenschap, tot stand te brengen.
Deze au fond optimistische en harmonieuze visie op recht en literatuur is
meteen ook de splijtzwam binnen de beweging. Het zou de moeite waard zijn de
theoretische grondslag van White’s analyses te confronteren met het veel pessi-
mistischer werk van de hier nauwelijks aangehaalde, maar hoogst originele,
Robert Cover. Cover benadrukte steeds de relatie tussen recht en fysiek geweld,
evenals de onvermijdelijke vernietiging van in de samenleving spontaan ont-
stane betekenissen door de uitvaardiging van een officiële betekenis. Zijn
beroemdste artikel in deze is Nomos and Narrative (97 Harvard Law Review 1983,
p. 4).
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De enige auteur in de bundel die zich binnen Covers begrippenkader beweegt is
Adam Geary, tevens de enige auteur die (net als Cover) de Bijbel als literaire bron
bestudeert. Hij opent zelfs met de uitdagende stelling dat een grondige studie
van de Bijbel onontbeerlijk is, wil Law and Literature haar radicale pretenties
waar kunnen maken. Zijn bijdrage gaat over de Bergrede waarin Christus de
Nieuwe Wet uitvaardigt die de Oude Wet van Mozes in vervulling zou doen
gaan. Deze Christelijke Wet bestaat niet, zoals de Joodse Wet, uit een reeks strikt
na te leven regels, maar eist van ieder mens het bovenmenselijke: zijn vijand lief
te hebben. Door niet van herroeping, maar van vervulling van de Oude Wet te
spreken, voert Christus een radicale herinterpretatie van de Oude Wet uit die de
grondslag zal vormen voor een nieuwe, Christelijke, gemeenschap. De Bergrede
was dan ook niets meer of minder dan een oproep tot sociale revolutie en werd
door de heersende machten ook als zodanig opgevat. Schepping van iets nieuws
vereist immers vernietiging van het oude, zodat iedere creatieve daad ook een
daad is van geweld. Cover, meer dan White, had een scherp oog voor de samen-
hang tussen schepping en vernietiging, en zijn benadering zou daarom de inter-
ne critici van Law and Literature tot inspiratie kunnen zijn.
Schepping en vernietiging zijn twee elkaar aantrekkende krachten en hun bot-
sing brengt revoluties voort. Mijns inziens is de eigen aard en waarde van het
recht dáárin gelegen deze explosieve krachten gescheiden te houden door zich
met geen van beiden te laten identificeren. Het doet dit door zich te definiëren
als ‘de toepassing van reeds bestaande regels’: ‘regels’ als de tegenpool van
geweld; ‘reeds bestaand’, dus niet door het recht zelf geschapen. Wanneer deze
zelfdefinitie wordt aangevallen en het recht ofwel van geweld, ofwel van het
maken van nieuwe regels beschuldigd wordt, schiet het onmiddellijk in de ver-
dediging: ziedaar het McCleskey-probleem. Deze koppige en zelfverblindende
houding van het recht kan echter niet alleen maar als een ‘probleem’ worden
afgedaan, het is óók een culturele verworvenheid. De Law and Literature-bewe-
ging heeft het in zich deze dubbelzinnigheid van het recht te kunnen doorgron-
den, mits ze zich niet verliest in ideologische notenkrakerij en haar soms wat
schampere houding ten opzichte van het recht laat varen. Dan stelt ze haar rele-
vantie veilig en kan ze het voortaan zonder jaloerse minnaar Posner doen.

J. Klein Kranenberg (Santiago de Chile)

W. Witteveen & W. van der Burg (eds.), Rediscovering Fuller. Essays on Implicit Law
and Institutional Design, Amsterdam: Amsterdam University Press 1999, 489 p.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het beperkte format van een
bespreking kan niet volstaan om de rijkdom van deze verzamelbundel volledig
tot zijn recht te laten komen. En daarmee wil ik gelijk de toon zetten, want ik
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