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Commentaar

Omtrent Raskolnikov 1

G. van Roermund*

Edelachtbare, leden van de jury!

U heeft mij gevraagd als getuige-deskundige op te treden in een zaak waar-

in de maatschappelijke gemoederen hoger oplaaien dan gebruikelijk. Ons

rechtsbestel ziet zich geroepen een verdachte te berechten die het kwaad in

persoon lijkt te vertegenwoordigen. Bij zulke gelegenheden spreekt men

graag van ‘het proces van de eeuw’, ook als die eeuw nog vele jaren te gaan

heeft en er elk jaar wel ergens een proces van de eeuw blijkt te zijn. Ik neem

aan, edelachtbare heer en hoogedel gezworenen, dat u wist wat u deed toen

u iemand van filosofische huize opriep als deskundige te getuigen.

Filosofen stellen er een eer in, in elk denkbaar domein de deskundigheid ter

discussie te stellen, die van henzelf incluis. Zij laten zich niet gemakkelijk

als deskundigen inschakelen, zeker niet waar die deskundigheid door

krachtdadige instituties de wet wordt gesteld of de les wordt gelezen: de

rechtszaal of de collegezaal. Ik kan u niet beloven dat ik uw innerlijke zeker-

heid in deze zaak kan verheffen ‘beyond reasonable doubt’. Filosofen teren

nu eenmaal op een lijdensverhaal waarin de verrijzenis achterwege is

gebleven. Voor onze verlosser Socrates ging er niets boven de twijfel. Hij is

overigens door een instituut als het uwe om zeep geholpen, omdat men

vond dat hij door zijn twijfel de jeugd bedierf en de goden van de stad bela-

chelijk maakte. U moet het zelf weten.

* Hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Tilburg.

1 Studium Generale van de Universiteit van Tilburg vroeg mij geruime tijd geleden om een opi-

nie in de zaak tegen Rodion Romanovitch Raskolnikov, waarvan de dossiers geheel geredi-

geerd zijn door F.M. Dostojewski. De zaak werd nagespeeld op 2 november 2000, voor een jury

van eerstejaars rechtenstudenten. Zij gaven mij achteraf ruiterlijk toe het boek nooit gelezen

te hebben, ook niet ter voorbereiding op hun rol in deze enscenering. Op dat punt was er een

sterk contrast met de Russische studenten die ik tijdens de Law Summerschool in Tomsk

(2003) met mijn tekst confronteerde. Zij sloegen mij met de kleinste details van het boek om

de oren. Vanwege de actualiteit van enkele geruchtmakende strafprocessen waarin het demo-

nische van het kwaad een rol speelt, leek het mij gerechtvaardigd de tekst met enkele lichte

aanpassingen te publiceren.
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Twee dingen vooraf. Ten eerste, een filosoof kan niet zeggen wat rechtens is.

Daar heeft hij als filosoof geen verstand van. Hij kan misschien wel zeggen

wat recht is, en ik heb begrepen dat u mijn visie in dezen op prijs zou stellen.

Ten tweede, een filosoof denkt niet te weten, maar weet te denken. Welnu,

denken begint met eenvoudige logica. Ik wil daar in mijn bijdrage aan de

juiste beslissing over deze zaak toch ook maar mee beginnen, om vervol-

gens een kleine beschouwing te wijden aan waar het mijns inziens in het

recht om te doen is. Bij voorbaat kan ik u zeggen dat ik in de tijd die mij

gegeven is zelfs het weinige niet kan uiteenzetten dat ik daarvan begrijp.

Eerst dus maar die logica. Waarom begin ik daarover? Omdat alle vertegen-

woordigers van het recht in deze zaal het erover eens lijken te zijn dat de

volgende redenering aan het handelen van de verdachte Rodion Roma-

novitch Raskolnikov ten grondslag moet liggen:

Als ik een grote mijnheer ben, dan mag ik een moord plegen.

Welnu, ik ben een grote mijnheer.

Dus mag ik een moord plegen.

(Als A dan B, welnu A, dus B)

Dat is een geldige redenering. Zij is weliswaar naar inhoud uiterst kwalijk,

maar zij is logisch. U vergist zich echter wanneer u denkt dat zij aan het han-

delen van Rodion Romanovitch Raskolnikov ten grondslag ligt. Als u de

stukken zorgvuldig bestudeert, in de vorm waarin ze ons door de getuige bij

uitstek, F.M. Dostojewski, zijn overgeleverd, kunt u zelf constateren dat hij

een ander redeneerpatroon volgt:

Als ik een grote mijnheer ben, dan mag ik een moord plegen.

Welnu, laat ik een moord gaan plegen,

want dan ben ik dus een grote mijnheer.

(Als A dan B, welnu B, dus A)

Deze redenering is niet geldig, zoals iedereen zal inzien. De eerste premisse

is dezelfde, en ik zal straks nog op haar inhoud ingaan. Maar het gaat nu

over de logica, de vorm, de structuur van de gedachtegang. Die berust op een

bekende fout: in de tweede premisse wordt het ‘consequent’ gesteld in

plaats van het ‘antecedent’ uit de eerste premisse. De conclusie volgt dan

niet. Helaas is het wel degelijk de redenering van Rodion Ramonovitch. Hij

heeft niet eerst vastgesteld dat hij een grote mijnheer is en daaruit afgeleid

dat hij de woekeraarster mocht vermoorden. Hij heeft zichzelf ingebeeld dat

hij door de moord op een woekeraarster een schijn kon wekken waarin eerst
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hijzelf en dan zijn omgeving zou gaan geloven dat hij tot de grote mijnheren

zou (gaan) behoren. Hij heeft niet gemoord op basis van zijn macht, als uit-

vloeisel van een machtspositie die niets tegen zich wilde laten gelden, maar

juist integendeel: vanuit een machteloze poging om machtig te lijken. Wij

moeten deze machteloze geen redenering opdringen die hij niet gebezigd

heeft, enkel omdat wij denken dat mensen geldig behoren te redeneren. Dat

doen ze nu eenmaal niet. Raskolnikov deed het bijvoorbeeld niet.

Raskolnikov was voornamelijk zo in de war dat hij elke logica uit het oog

verloor bij het stellen van zijn daad.

Maar, zult u zeggen, er was toch dat artikel? Dat artikel in de Periodieke

Spectator van de hand van de verdachte, waarin hij betoogt dat hoge heren

mogen moorden ter wille van de doelen die ze zich stellen? En, zult u zeg-

gen, ook als dat niet het vertrekpunt was van een logische redenering, dan

was het toch het motief van een psychisch proces dat tot de moord heeft

geleid. Wel, hier kom ik geleidelijk terecht bij mijn tweede punt: de rechts-

opvatting die in deze zaak voorop moet staan. In de eerste plaats, het is naar

het zeggen van verdachte niet zo zeker of hij handelde uit dit motief. Het

speelde door zijn hoofd, dat is zeker, maar er speelde zoveel door zijn hoofd:

zijn schulden, de situatie thuis, in het bijzonder die van zijn zuster, zijn een-

zaamheid, zijn mislukkende studie in de rechten. Gelukkig hoeft een jury

niet te oordelen over motieven, maar kan ze zich bepalen tot daden.

In de tweede plaats: het artikel zet niet aan tot moord, het is een analyse van

wat blijkbaar, de geschiedenis van onze samenleving overziende, een aan-

vaarde praktijk – en in die beperkte, conventionele zin dus een norm – is. Wij

zien dikwijls dat hoge heren (het voorbeeld van Napoleon valt voortdurend)

de doden die zij op weg naar hun grote doel veroorzaken, niet tegengewor-

pen krijgen. Pas zeer recent, en dit is een uiterst belangrijke rechtsontwik-

keling, wordt men tekenen gewaar die in een andere richting zouden kun-

nen wijzen: oud-regeringsleiders lopen de kans op vervolging voor

terreurdaden waarvoor zij verantwoordelijk geacht kunnen worden. Maar

misschien zijn Pinochet, Milosevic en Saddam Hussein wel niet zulke grote

mijnheren als Napoleon. Hoe dan ook, de verdachte kan moeilijk verant-

woordelijk gehouden worden voor iets dat hij in dat artikel evident niet

doet: aanzetten tot moord.

Ten derde, en nu komen we aan een belangrijk punt, wat er in dat artikel wel

staat, is misschien zo gek nog niet. Weliswaar beschikken wij niet over de

letterlijke tekst en is ook de verdachte zelf niet altijd helder in zijn uitleg,

maar ik begrijp het als volgt. Er staat helemaal niet dat hoge heren blijkbaar
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mogen moorden. Er staat, alles welbeschouwd, dat in laatste instantie hoge

heren – de politieke macht dus – de wet stellen, dat zij daarbij niet zullen

terugschrikken voor een paar doden meer of minder en dat zij ook niet hoe-

ven terug te schrikken voor een paar doden meer of minder. In dat ‘hoeven’

zit natuurlijk het venijn. Het plaatst ons voor een dilemma. Want er zijn

twee mogelijkheden om het op te vatten: het is ofwel een moreel ‘hoeven’

ofwel een juridisch ‘hoeven’. Een morele norm die doden rechtvaardigt ter

wille van een hoger doel, is evident onaanvaardbaar. Maar wat te doen als

iemand die norm toch metterdaad stelt en gaat doden ter wille van een

hoger doel? Wat zullen we er moreel gesproken tegenover stellen? Toch niet

alleen maar boe-geroep? Wij zullen een daad moeten stellen, iemand die

zoiets van plan is fysiek tegen moeten houden, desnoods met geweld, des-

noods… door te doden. Dan doden wij hem opdat hij niet zal doden. Dan

doden wij ter wille van een hoger doel. Dan doen wij dus precies datgene

wat wij zeggen te bestrijden. Andere mogelijkheid: het gaat om een juri-

disch ‘hoeven’. Dit levert een veel waarschijnlijker interpretatie op. Want

dan staat er eigenlijk: doden is neutraal zolang er geen wet is die het onder-

scheid maakt tussen doden en doden. Zo’n wet zal zeggen dat er onder-

scheid is tussen doden van menselijk leven en van ander leven, tussen

doden en moorden, tussen moord en de strafrechtelijke executie van een

doodvonnis, tussen moord en landsverdediging, tussen moord en nood-

weer, tussen moord en represaille, tussen moord en politionele actie, tussen

moord en casualties, of colateral damage, of flexible response, of al die ande-

re zaken waar de Russische taal niet voor toegerust is. Pas wanneer er zo’n

wet gesteld, dus gehandhaafd, dus desnoods met geweld gehandhaafd

wordt, mag het ene doden niet en het andere wel. Dan is er in juridische zin

pas een ‘mogen’ of ‘hoeven’. Logischerwijs gelden de wetten niet voor dege-

nen die ze nog moeten stellen. Mozes kon veel, maar hij kon niet de wet van

Mozes volgen toen hij de wet van Mozes stelde. Misschien volgde hij een

andere wet, misschien ging hij daar wel tegenin en was hij volgens de oude

wet een misdadiger, een ondermijner van het gezag, een terrorist.

Raskolnikov zegt in zijn artikel: en achteraf is dat ‘misschien’ volkomen

onbelangrijk geworden en hebben we met zijn allen Mozes het recht gege-

ven om ter wille van zijn nieuwe wet de oude te negeren. Maar hij zegt er

ook bij: dit betekent niet dat een grote mijnheer ‘nu ook het recht zou heb-

ben de eerste de beste dood te slaan of iedere dag op de markt te stelen wat

er in zijn hoofd opkwam’. En dat is nu precies wat Rodion Romanovitch deed

toen hij die woekeraarster en haar zuster om het leven bracht. Nogmaals: er

is een zeer verwijderd verband tussen die daad en zijn kleine filosofie van

de macht. Goed beschouwd, veroordeelt hij in zijn artikel zijn eigen daad.
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Dames en heren juryleden, elk rechtsstelsel begint met een politieke

machtsdaad die dit onderscheid tussen doden en doden teweegbrengt. Die

daad is zelf niet aan dat onderscheid onderworpen, want zij gaat er logisch

aan vooraf. Een politiek bestel dat rechtsorde wil zijn, kan proberen de door-

werking van deze oorsprong vervolgens te matigen, maar het kan die niet

ontkennen, laat staan achteraf ongedaan maken. Integendeel, zou ik willen

zeggen: recht is niets anders dan een politiek die haar ongerechtvaardigde

oorsprong in de macht erkent door haar via allerlei instituties af te dempen.

Rodion Romanovitch heeft in zijn artikel niets anders betoogd, en hij heeft

de Achilleshiel in onze rechtsorde geraakt: voorzover zij een gestelde, een

positieve rechtsorde is, komt zij voort uit een machtsdaad waarin anderen

geweld wordt aangedaan zonder dat zij daarover hebben kunnen meebe-

slissen. Hij heeft in zijn artikel de grondslagen van de rechtsorde in het licht

gesteld, en daar is niets kwaads aan. Iets anders is of hij meende zijn betoog

te kunnen gebruiken ter rechtvaardiging van zijn daad. Daarover valt wei-

nig met zekerheid te zeggen, zoals ik heb betoogd. Maar als hij het zou heb-

ben gedaan, dan zou hij daarmee hebben laten zien dat hij, ondanks zijn

filosofische kwaliteiten, een slecht jurist zou zijn geworden.

Terugkomend op de zaak: het valt niet te ontkennen dat het hier gaat om

een ernstige moordzaak. Het laatste wat ik wil doen, is gronden te verschaf-

fen om de dader vrij te pleiten. Toch heeft hij op een bepaalde manier onze

rechtsorde een dienst bewezen. Het is een dienst waar u, als vertegenwoor-

digers van die rechtsorde, zich niets aan gelegen hoeft te laten liggen.

Integendeel, de dienst bestaat alleen maar als u er zich niets aan gelegen

laat liggen. Maar bedenkt u eens: is een daad als die van Raskolnikov niet

buitengewoon belangrijk voor het behoud van de morele consensus in de

samenleving? Ik bedoel: is zij niet buitengewoon belangrijk voor onze

samenhorigheid tegen het kwaad: tegen de macht van het kwaad, zo goed

als het kwaad van de macht? Zou het recht niet doodbloeden in pure

bureaucratie als er geen gelegenheden waren om die saamhorigheid tegen

het kwaad te beleven en aldus het droge zand van ons rechtsbestel tot een

voedingsbodem voor het samenleven te maken? En nog iets anders, nog een

veel duisterder laag in ons menselijk bestaan: is het niet goed dat het recht

zijn bestaan voor een belangrijk deel ontleent aan die saamhorigheid tegen

het kwaad, doordat juist het recht ons toelaat op een bepaalde, beperkte,

toegedekte en hanteerbare manier iets te beleven wat zonder die bepaling

en die beperking onhanteerbaar zou worden? Ik bedoel ons aller fascinatie

met macht en met het kwaad dat macht kan berokkenen. Ook daarin heb-

ben wij een zekere saamhorigheid, al is het wellicht in de vorm van een

hang naar vrijwillige slavernij, zoals Etienne de la Boétie in de zestiende
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eeuw al heeft opgemerkt. Wij zijn gefascineerd door de macht, wij willen

voelen wat hij met ons kan doen, wij putten een zekere kracht uit onze

onderworpenheid aan een virtueel kwade macht en we verlangen heime-

lijk naar de legitimatie die hij ons verschaft om op onze beurt macht te doen

gevoelen. Het is een vorm van kwade trouw, te doen alsof wij deze fascina-

tie zouden kunnen, of zouden willen uitbannen. De rechtsbedeling, datgene

waarvoor u hier bijeen bent, ritualiseert deze fascinatie met het sadomaso-

chisme in onze samenleving, zodat u plechtig mag blijven kijken en al uw

kleren aan kunt houden, terwijl u er toch aan deel mag nemen. En wij, bur-

gers van een vrije samenleving, zijn u dankbaar, omdat wij in u het ritueel

mee voltrekken: eindelijk mag er in onze naam geweld gebruikt worden en

zien wij onszelf in alle openheid, ja ter wille van de Öffentlichkeit, geweld

gebruiken.

Maar zoals gezegd: dit laatste is niet uw zaak. Toch is het belangrijk het in

uw achterhoofd te houden, al was het maar om geen deel te worden van de

kwade trouw die bereid is te doden om het doden uit te roeien. Ik wijs daar-

op, omdat de maatschappelijke stemming van dit moment al te graag zulk

een gedachtegang volgt. Alsof grondrechtenfundamentalisme wat dat aan-

gaat iets anders zou kunnen zijn dan islamitisch fundamentalisme of com-

munistisch fundamentalisme, namelijk fundamentalisme. Ook een grond-

recht vertegenwoordigt geen definitief gelijk, al is een definitief gelijk de

held nog zo welkom. Filosofie en recht, hoe verschillend ook, zouden zich

misschien kunnen verenigen in een bescheiden poging zelf bedacht hel-

dendom te ontregelen. Recht als straf, rechtsstraf, strafrecht – het kan alleen

blijven bestaan als u zich verre houdt van de gedachte het kwaad te moeten

uitroeien. We kunnen het niet, maar misschien willen we het ook wel niet

kunnen en moeten we het niet willen. Het is ons niet alleen te sterk, maar

wellicht ook te dierbaar. Straft u dus, maar oordeelt u met mate. Misschien

kunt u een voorbeeld nemen aan een soortgelijk hoogedel lichaam als het

uwe in het negentiende-eeuwse Rusland. In een zaak die sterke gelijkenis

vertoont met de onderhavige, legden de rechters slechts (dat ‘slechts’ staat

in het verslag van de gebeurtenissen) acht jaar dwangarbeid tweede klas op

aan de misdadiger. Zijn vrouw ging met hem mee, zoals te doen gebruikelijk

was. Al na een jaar kregen zij in Siberië uitzicht op een betrekkelijk lang en

gelukkig leven na de straf. En in St. Petersburg was de moord al bijna verge-

ten en het onderzoek vastgelopen, toen de dader zich ging aangeven. U ziet:

achteraf was ook dat niet het proces van de eeuw.
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