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Paradox though it may seem — and paradoxes are always dangerous
things — it is none the less true that Life imitates Art far more than
Art imitates Life.1

OSCAR WILDE (1854-1900)

1
Oscar Wilde, The Decay of Lying: And Other Essays (1889), p. 27.
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3.2.4 Mimēsis2: Action! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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1 | Narratio-Imputatio

Heren, laten wij de psychologie, de medische wetenschap, ja zelfs de logica voor

wat zij zijn, en wenden we ons tot de feiten, tot de blote feiten, en laten wij zien

wat die ons te zeggen hebben.
1

Fjodor Dostojevski, De broers Karamazov (1880)

1.1 De narratieve dimensie in het strafrecht

D
e strafrechtspleging staat van meet af aan in het teken van toerekening.

2
In de verschil-

lende fases van de strafprocedure wordt steeds op deze act — waarbij de strafrechter

tussen dader en daad het verband ‘schuld’ aanneemt
3

— voorgesorteerd.
4

Zo wordt het feiten-

onderzoek reeds verricht met het oog op het aanleveren van de ‘grondsto�en’ die een eventueel

(on)schuldoordeel kunnen dragen.
5

De in dat kader getrooste inspanningen die hun neerslag

vinden in het dossier, zijn evenwel op zichzelf onvoldoende om over de schuld van de verdachte

te kunnen oordelen.
6

Anders dan Kirillovitsj ons in De broers Karamazov (1880) voorhoudt,

zeggen de ‘blote feiten’ ons namelijk niets over de schuld van de verdachte.
7

Het schuldoordeel

waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat de verdachte straf verdient,
8

is een bij uitstek

moreel, oftewel: normatief oordeel
9

dat zich eo ipso niet op basis van losse, objectieve — ja

1
Dostojevski (1880) 2014, p. 861.

2
De Jong 2009, p. 1 spreekt in dat verband van de strafrechtelijke ‘oriëntatie op imputatie’: ‘Het strafrecht wordt

met andere woorden gekenmerkt door een oriëntatie op imputatie: het is georiënteerd op de aansprakelijkstel-

ling van personen voor door hen verrichte gedragingen.’

3
Van Haersolte 1984, p. 22; De Jong 2009, p. 1; De Jong 2012, p. 14-15. Meer in het algemeen: Kelsen 1950, p. 2-3.

4
De Jong 2008, p. 4: ‘De gerichtheid van de strafrechtspleging op de vaststelling van de strafrechtelijke verant-

woordelijkheid, dus van de schuld, van een persoon aan een gepleegd strafbaar feit manifesteert zich al helemaal

bij de aanvang van de strafprocessuele keten: de politiefunctionaris die een proces-verbaal opmaakt terzake van

een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit, doet dit reeds mede met het oog op de �nale beoordeling van de straf-

baarheid van de (potentiële) verdachte.’

5
De Jong 2009, p. 172. De Jong 2009, p. 205 en De Jong 2012, p. 46-50 maakt in dat verband een dienstig

onderscheid tussen de strafrechtelijke waarheidsvinding enerzijds en strafrechtelijke rechtsvinding anderzijds.

Hierover meer in hoofdstuk III, paragraaf 1.

6
De Jong 2008, p. 2; De Jong 2009, p. 234-235.

7
Ook wel: ‘objectieve’ of ‘absolute’ feiten, zie De Jong 2008, p. 1; De Jong 2009, p. 203 en 241.

8
De Jong 2009, p. 166.

9
De Jong 2009, p. 4 (voetnoot 10) en 171 (voetnoot 9).

1



2 Hoofdstuk 1 Narratio-Imputatio

‘blote’ feiten laat vellen.
10

Zoals de term schuldverband reeds suggereert, gaat het bij de schuld-

vaststelling veeleer om het leggen van verbindingen tussen de strafrechtelijk relevante feiten

zoals de (persoon van de) verdachte, de gewraakte gedraging en de omstandigheden waaronder

deze is verricht. Men heeft schuld aan iets. Met een kaal feitenrelaas of sobere opsomming kan

de strafrechtspleging in dit verband niets aanvangen.
11

In plaats daarvan zien de procesdeelnemers zich genoodzaakt een casus te ontwerpen, waar-

mee de kloof tussen het descriptieve domein van de losse, objectieve feiten en het normatieve

domein van het schuldverband kan worden overbrugd.
12

Een casus waarin de persoon van de

verdachte, de handeling en de omstandigheden waaronder zij is verricht in een betekenisvol ver-

band worden geplaatst, en wel zodanig dat men niet alleen inzicht verwerft in de wijze waarop

de verdachte zich tot zijn daad verhield, maar ook hoe één en ander strafrechtelijk (dat wil

zeggen: in termen van schuld) moet worden gewaardeerd.
13

Precies daarom heet het verband

‘betekenisvol’: het is nooit volledig ethisch neutraal, maar verwerkt altijd een strafrechtelijk

relevante visie op de strafrechtelijk relevante feiten.
14

Enigszins gekunsteld zou men dus kunnen stellen dat de strafrechtspleging afhankelijk is

van een interpretatiebeweging die het personage (de verdachte) en de overige verhaalselementen
(de handeling, de omstandigheden, gebeurtenissen, enzovoorts) door middel van een plot tot

een verhaal (requisitoir, pleidooi of rechterlijk oordeel) maakt. Alleen dán kan de rechter het

normatieve oordeel vellen dat iedere strafprocedure van meet af aan beheerst, te weten: of

aan de verdachte de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een (strafbaar) feit kan worden

toegerekend.
15

Kortom, de strafrechtspleging is afhankelijk van ‘narrativiteit’.
16

10
De kloof tussen descriptieve en normatieve oordelen komt wellicht het sterkst naar voren in wat door de

Schotse �losoof David Hume (1711-1776) het Is-ought problem is genoemd. Kort gezegd houdt dit probleem

in dat uit een ‘zijn’ nooit een ‘behoren’ kan worden afgeleid, zie Hume (1739) 2007, p. 302; Cohon 2018; Von

Wright 1998. Er bestaat evenwel kritiek op zowel het concept zelf als de interpretatie daarvan, zie Grice & Edgley

1970, p. 89; MacIntyre 1959, p. 451-452.

11
De Jong 2008, p. 1; De Jong 2009, p. 241.

12
Ricoeur 1992, p. 20, 114-115 en 152-168.

13
De Jong 2009, p. 203; De Jong 2012, p. 50-51

14
Brooks 1996, p. 16-17; Ricoeur 1992, p. 114; White 1981, p. 13-14 en 20-23: ‘Could we ever narrativize without

moralizing?’. Zie ook De Jong 2008, p. 9; De Jong 2009, p. 213-214; De Jong 2012, p. 51. Meer in het algemeen

hangt dat samen met het door de de Russische formalisten gemaakte onderscheid tussen fabula en sjužet of

story en discourse respectievelijk, zie daarvoor Culler 2002, p. 117-118; Herman 2007, p. 22, 25; Bal 2017 p. 5-10.

Daarover meer in sub-subparagraaf 3.2.5, hoofdstuk III.

15
De Jong 2012, p. 54-55.

16
Gaakeer 2019, p. 180; De Jong 2009, p. 195-221.
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1.2 Doel en opzet

Vertrekkend vanuit de gedachte dat het strafrecht inderdaad narratios (hierna: verhalen) nodig

heeft ‘om zich van zijn normatieve taak te kwijten’,
17

beoogt dit paper inzicht te verscha�en

in de wijze waarop een verhaal
18

de voor het strafproces relevante feiten bewerkt en zodoende

vatbaar maakt voor een juridisch-normatieve waardering.
19

Centraal staat de vraag waaruit

deze interpretatiebeweging bestaat en hoe zij de overgang van descriptieve naar prescriptieve

oordelen mogelijk maakt. Wat heeft men met andere woorden in het strafrecht nodig om een

feitelijke uiteenzetting geschikt te maken, zodat daaraan de conclusie kan worden verbonden

dat de verdachte ‘schuld heeft’ en dus ‘straf verdient’? Het antwoord op deze vraag is, zo betoog

ik, tweeledig en luidt dat (i) de strafrechtelijke, uit de aard normatieve toerekeningsoperatie,

een overgang tussen de feiten en het schuldoordeel veronderstelt die (ii) (slechts) door middel

van een verhaal, meer in het bijzonder een plot, kan worden bemiddeld.
20

De opbouw van het paper is als volgt. Het eerstvolgende hoofdstuk is gewijd aan een

algemene plaatsbepaling van narrativiteit binnen het strafrecht. Daartoe sta ik stil bij wat ik

de strafrechtelijke normativiteitskloof noem en ga ik na hoe zij zich zich op het niveau van

de verschillende schuldvormen manifesteert. Vanwege deze kloof betoog ik dat het strafrecht

het bij de toerekening of de schuldvaststelling niet zonder een bemiddeling kan stellen. In het

derde hoofdstuk beproef ik de hypothese dat die bemiddeling narratief van aard is, althans

kan of behoort te zijn. Dat hoofdstuk is dan ook gewijd aan een algemene begripsbepaling van

de notie van narrativiteit. Getracht wordt aan de hand van een aantal kernbegrippen uit de

literatuurwetenschap (de narratologie
21

) de eigenschappen van het verhaal in kaart brengen.

Het narratief ‘mechanisme’ — de plot — waarvan de Franse �losoof Paul Ricoeur (1913-2005)

meent dat het de transitie van descriptieve naar prescriptieve oordelen bewerkstelligt, staat

daarin centraal.
22

In het vierde hoofdstuk concretiseer ik tot slot één en ander aan de hand

17
De Jong 2009, p. 215 en 220.

18
Ik spreek van ‘het verhaal’ en niet van ‘verhalen’ omdat het mij in de eerste plaats te doen is om het verhaal in
abstracto, de formele grammatica ervan. Daarover meer in hoofdstuk II, sub-subparagraaf 3.2.2.

19
De Jong 2009, p. 199 en 214-215.

20
Ik realiseer mij goed dat deze stelling weinig origineel is, want reeds verdedigd door onder andere Van Roer-

mund 1993, Ricoeur 1994, Brooks 1996/2017, Amsterdam & Bruner 2000, De Jong 2008/2009 en Gaakeer

2019. Benadrukt zij dat ik hen voor veel van de in dit paper gepresenteerde inzichten schatplichtig ben.

21
De term narratologie, gemunt door de Bulgaars-Franse literatuurwetenschapper Tzvetan Todorov (1939-2017),

combineert het Latijnse narrare of narratio (vertellen of verhaal) met het achtervoegsel -logie dat zoveel bete-

kent als ‘verhandeling, theorie, wetenschap’, zie Herman 2007, p. 19.

22
Ricoeur 1992, p. 20, 114 en 152
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van een verhaal dat de rol van narrativiteit binnen het strafproces blootlegt: Dostojevski’s De
broers Karamazov (1880) — meer speci�ek Dmitri’s strafproces.

23

1.3 Enkele opmerkingen van methodologische aard

Als gezegd zal ter beantwoording van de onderzoeksvraag aansluiting worden gezocht bij aan

de narratologie ontleende inzichten. De ratio achter deze (bescheiden) vorm van interdiscipli-

nariteit is dat indien het strafrecht op verhalen is aangewezen om zich van zijn normatieve taak

te kwijten, het zich niet weinig gelegen kan laten liggen van het vakgebied dat het verhaal als on-

derzoeksobject heeft.
24

De belangstelling die het strafrecht voor de narratologie aan de dag kan

leggen, en ook aan de dag legt, moet echter niet worden overschat. Narrativiteit speelt binnen

het strafrecht, en al helemaal in de gemiddelde politierechterzaak, niet meer dan een bescheiden

rol.
25

Rechters zijn in de eerste plaats rechter en plegen zich in die hoedanigheid niet in te laten

met typisch narratologische concepten als actants, plot, focalisation, mimēsis, achronie en wat

dies meer zij.
26

Een narratologische invalshoek op zoiets prozaïsch als de strafrechtspleging

doet dan misschien ook wat gratuit of zelfs potsierlijk aan.
27

Maar wanneer wij voornoemde narratologische begrippen, hoewel zeker niet onbelangrijk,

even laat voor wat zij zijn, en de aandacht verleggen naar het meest wezenlijke van het verhaal —

de plotstructuur — moet worden erkend dat iedere strafprocedure van narrativiteit doortrok-

ken is.
28

Immers, voor zover narrativiteit in de kern een plot veronderstelt, en elk rechterlijk

oordeel, pleidooi of requisitoir altijd meer is dan louter een opsomming of feitenrelaas, kan

daaraan niet — hoe bescheiden ook — een narratief karakter worden ontzegd.
29

De o�cieren

van justitie, raadsmannen en rechters hoeven zich geen Joyce, Nabokov of Proust te wanen,

23
Bouteligier 2018, p. 105-106.

24
Prince 1982, p. 163. Voor de ratio achter het interdisciplinaire law and literature, zie Brooks 2006, p. 4-5; Her-

man, Jahn & Ryan 2010, p. 378. Maar eigenlijk, zo merkt Bouteligier 2018, p. 53 (voetnoot 148) op, is onderzoek

als het onderhavige eerder als ‘rechtsnarratologisch’ aan te merken. Ik zoek immers niet alleen raakvlakken met

de literatuur als kunstvorm, maar juist ook met verhalen tout court, zie daarvoor Van Roermund 1994.

25
De Jong 2012, p. 55.

26
Voor een heldere uiteenzetting van deze en andere narratologische begrippen, zie Bal 2017.

27
De Jong 2012, p. 55. Daarbij zij aangetekend dat uit alle rechtsgebieden het strafrecht misschien nog wel het

meest literair (poëtisch) is. Ik moet nog de eerste interessante roman over een burenruzie over een erfgrens

(burgerlijk recht) of een weigering van een kapvergunning (bestuursrecht) tegenkomen.

28
Zie Brooks 2006, p. 5: ‘(...) narrative is inevitable and irreplaceable: it is not an ornament, it is not translatable

into something else. The argument for study of narrative in the law must be that it is not reducible to other

kinds of speech and argument, and since it is not, it demands analytic consideration in its own right.’

29
De Jong 2012, p. 55. Zie ook White 1981, p. 13-14.
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noch hoeven wij hen als zodanig voor te stellen, om in te zien dat de verhaalstructuren van een

requisitoir, pleidooi of rechterlijk oordeel niet essentieel anders zijn dan de verhaalstructuren

die men bijvoorbeeld in een roman aantreft. Het is dit betrekkelijk elementaire, maar niettemin

principiële narrativiteitsbegrip dat als uitgangspunt voor dit paper dient.
30

Tot slot kan ik mij goed voorstellen dat overwegend strafrechtelijk-theoretisch onderzoek als

het onderhavige wellicht enige rechtvaardiging behoeft.
31

Waarschijnlijk is de strafrechtspraktijk

niet direct gebaat bij onderzoek dat zich in bespiegelingen begeeft over een abstract concept als

narrativiteit en zich daartoe op inzichten uit de literatuurwetenschap beroept.
32

Toch denk

ik niet dat dergelijke bespiegelingen van elk praktisch nut verstoken zijn. Want hoewel het

hoge jargongehalte
33

wellicht anders doet vermoeden, is narrativiteit niet losgezongen van,

maar juist inherent aan, niet alleen de strafrechtspleging, maar ook het dagelijks leven.
34

Ook

daar is men voor zijn begrip van de werkelijkheid grotendeels, zo niet geheel, op ‘verhalen’

aangewezen.
35

Gedragingen of uitspraken die ons niet direct duidelijk zijn verklaren wij in de

regel verhalenderwijs.
36

Narrativiteit is wat dat betreft een heel alledaags procedé.
37

Wat voor voor het dagelijks leven geldt, geldt voor het strafrecht des te meer. Brooks merkt

30
Bij elke vorm van interdisciplinariteit, waaronder rechstnarratologie, zal moeten worden gewaakt voor wat

Gaakeer 2019, p. 204 ‘methodological shallowness’ noemt. Zie ook Fludernik 2007, p. 46-48.

31
Zie voor een heldere en tre�ende uitleg van het belang van strafrechtstheoretisch onderzoek De Jong 2020, p.

1-2: ‘Enerzijds — een open deur — kan geen enkele theoretische analyse, in welke studeerkamer ook ontstaan,

worden verondersteld te zijn begiftigd met een dusdanig grote verklaringskracht, dat de correcte toepassing van

een beginsel op concrete gevallen daarin hapklaar staat voorgetekend. In zoverre móet de rechter ‘het’ dus ook

inderdaad altijd ‘zelf uitzoeken’. Anderzijds betekent dit natuurlijk niet dat abstract-theoretische verhandelin-

gen over beginselen (louter) academische pedanterie tentoonspreiden — aardig materiaal, misschien, om zich

af en toe geestelijk mee te vermaken, maar voor de praktijk van nul en generlei waarde.’ Voor woorden van

gelijke strekking maar dan op het gebied van het bestuursrecht, zie Van den Berge 2016, p. v-vi.

32
Soms is jargon onontkoombaar en zul je de kans pretentieus te worden genoemd voor lief moeten nemen —

tre�end verwoord in Bahr, Hickenlooper & Coppola 1991: https://youtu.be/LFTQcwgq4CY?t=58 (0:58-1:55).

33
Interessant in dat verband is Van het Reves Het raadsel der onleesbaarheid (1978) waarin ’s Neerlands bekendste

slavist en Gerard Reves ‘Geleerde Broer’ de literatuurwetenschap met de grond gelijk maakt. Over een onna-

volgbare zin van de Russische literatuurwetenschapper Joeri Lotman schrijft Van het Reve 1979, p. 20-21: ‘Van

een zin als de daarnet geciteerde zin van Lotman begrijp ik bijvoorbeeld twee dingen niet: ten eerste begrijp ik

niet hoe iemand zo’n zin kan opschrijven, en ten tweede begrijp ik niet hoe iemand die zo’n zin opgeschreven

heeft zich niet dezelfde avond nog verhangt.’

34
Van Roermund 1994, 225-227. Fisher 1984, p. 6 spreekt niet voor niets van de mens als homo narrans. Zie ook

Bouteligier 2018, p. 176-181 onder verwijzing naar Culler 1997, p. 82.

35
Barthes 1975, p. 237; Brooks 1996, p. 14; Bruner 1991, p. 4; Carroll 2001, p. 128.

36
De Jong 2009, p. 113; Mooij 2005, p. 431.

37
Dat narrativiteit, zelfs binnen het strafrecht, een heel alledaags proces is, illustreert Luyendijk, NRC 25 augus-

tus 2020. De volgende passage is met name relevant: ‘Als je de �lm afdraait zie je een volwassen vader die met

zijn 3-jarige zoon in het donker afdaalt naar ijskoudwater zonder hem vast te houden. Iedere kijker zou zeggen:

wat doe je daar, idioot! Ga weg! Hou je zoon vast! En als het misgaat, dan spring je er direct in. Maar in het

water liet hij Sven aan zijn lot over.’

https://youtu.be/LFTQcwgq4CY?t=58
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in dat verband op dat het strafproces in wezen een strijd tussen ‘competing stories’ is.
38

Hoewel

Brooks voorstelling van zaken op het Amerikaanse strafproces is toegesneden, gaat zij ook gro-

tendeels op voor de Nederlandse, als contradictoir veronderstelde strafprocedure. De O�cier

van Justitie en de verdediging brengen immers elk hun eigen versie van het gebeurde over het

voetlicht, waarbij het lot van de verdachte in sterke mate afhangt van de overtuigingskracht

van hun verhalen (respectievelijk requisitoir en pleidooi).
39

In dat licht is de praktijk misschien

wel degelijk gebaat bij een meer dan oppervlakkig begrip van het concept narrativiteit.
40

Wat hier verder ook van zij, ik maak mij geen illusies over het praktisch nut van dit onder-

zoek. Ik hoop ‘slechts’ duidelijk te kunnen maken dát, en hoe, een ingrijpend normatief oordeel

als de schuldvaststelling op een aangebracht verband, dus constructie, steunt. Een constructie

die mits voldoende overtuigend zowel een terechte als onterechte veroordeling kan afdwingen.
41

Gerechtelijke dwalingen, waaronder het nog te bespreken proces tegen Dmitri, maken zulks

pijnlijk duidelijk.
42

Mijns inziens kan derhalve niet vaak genoeg worden benadrukt dat aan elk

rechterlijk oordeel, requisitoir en pleidooi een narratieve ingreep — in voorkomende gevallen

zelfs een kunstgreep — ten grondslag ligt.
43

Laat dit paper in de eerste plaats een bescheiden

poging zijn om dat eens te meer te onderstrepen.

38
Brooks 1996, p. 16: ‘It need not take an O. J. Simpson trial to remind us that the law is in a very important sense

all about competing stories (...)’ Zie ook Gaakeer 2019, p. 165-170

39
Brooks 1996, p. 18. Zie ook White 1981, p. 19; Sherwin 1994, p. 43: ‘In criminal law, where lives hang in the

balance of a tale, this ability is critical.’

40
Gaakeer 2019, p. 180 benadrukt dat de interdepentie van feit en norm maakt dat rechtsvinding narrativiteit

behoeft. Ook stelt Gaakeer dat een zekere ‘narratieve intelligentie’ een van de aspecten is van phronèsis, een

praktische deugd waarover bij uitstek de rechter dient te beschikken, Gaakeer 2019, p. 104-113 en 180. Zie ook

De Jong 2009, p. 141-142.

41
Brooks 2002/2005, p. 2/416 drukt deze gedachte wellicht het scherpst uit (cursivering MS): ‘Here is a social

practice which adjudicates narratives of reality, and sends people to prison, even to execution, because of the

well-formedness and force of the winning story. “Conviction” — in the legal sense — results from the conviction
created in those who judge the story.’

42
Verhalen worden immers niet op hun waarheid (truth of verifiability), maar waarheidsgetrouwheid of waar-

schijnlijkheid (verisimilitude of probability) beoordeeld, Amsterdam & Bruner 2000, p. 30; Bruner 1991, p. 4-5;

Fisher geciteerd in Gaakeer 2019, p. 168. Zie ook Aristotle 2013, p. 71-74 en 79; Van Roermund 1993, p. 44-45

onder verwijzing naar MacCormick 1984.

43
Brooks 2017, p. 104: ‘But an explicit awareness of the crucial, sometimes decisive role of narrative in passing

judgment rarely is visible, and almost never discussed. If the law regularly issues “retrospective prophecies” —

reaching back to show how the present outcome was necessarily entailed by happenings and decisions in the

past — it doesn’t recognize the kind of narrative act involved in this reasoning. For instance, an acknowledg-

ment that usually there are no facts of a search independent of the narrative form given to them might seem

to be an important element in the intellectual toolkit judges bring to the resolution of appellate cases. The

narrative construction of reality as an explanatory system surely is omnipresent, and it needs to be recognized

as a construction rather than accepted as one of the givens of the real. Narrative analysis needs to take a place

within legal analysis.’



2 | Narrativiteit en het strafrecht: Een plaatsbepaling

Against positivism, which halts at phenomena—“There are only facts”—I would

say: No, facts is precisely what there is not, only interpretations.
1

Friedrich Nietzsche, The Will to Power (1967)

In de inleiding stelde ik dat de toewijzing van strafrechtelijke verantwoordelijkheid (oftewel:

de strafrechtelijke toerekening) niet kan plaatsvinden op grond van de blote feiten alleen, maar

dat zij altijd een narratieve bemiddeling behoeft. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd deze

stelling aan de hand van een tweetal reeds in de inleiding aangestipte vooronderstellingen te

verhelderen. Deze vooronderstellingen luiden als volgt:

(i) De rechterlijke act van toerekening, waarbij tussen daad en dader het verband ‘schuld’

wordt aangenomen, is bij uitstek een normatieve aangelegenheid.
2

Het gevolg is dat zich

een kloof aftekent tussen dat waarover het strafrecht in beginsel beschikt (de feiten) en

de normatieve taak waarvan het zich moet kwijten (de toerekening).

(ii) De grammatica van het strafrechtelijk schuldbegrip veronderstelt in al haar betekenis-

schakeringen dat iemand schuld heeft aan iets. Die iemand moet dus aan dat iets worden

gerelateerd.
3

Een strikt feitelijke en objectieve beschrijving van hetzij de dader, hetzij de

daad is voor de schuldvaststelling onvoldoende.

1
Nietzsche 1967, p. 267.

2
De term normativiteit kan op verschillende manieren worden begrepen. De Jong 2009, p. 47-59 maakt een

onderscheid tussen horizontale normativiteit (de intersubjectieve regels die het samen-leven en -handelen van

subjecten ‘normeren en leiden’) en de verticale normativiteit (de voorschriften die een normsteller aan een nor-
madressaat oplegt en waaraan laatstgenoemde zich heeft te houden). Als derde betekenis zou ik willen toe-

voegen normativiteit als pendant van descriptiviteit. Normatief wil dan zoveel zeggen als ‘moreel’, ‘ethisch’ of

‘prescriptief’. Zo is de uitspraak ‘Art. 1 van de Grondwet behelst het gelijkheidsbeginsel’ een descriptief oordeel,

terwijl de uitspraak ‘Dat rare Grondwetsartikel “Gij zult niet discrimineren” moet worden afgeschaft’ een nor-

matief, moreel of prescriptief oordeel is. Wanneer ik in dit hoofdstuk over ‘normativiteit’ spreek, doel ik op één

van de drie betekenissen. Welke dat precies is, blijkt als het goed is uit de context waarin ik de term gebruik.

3
De Jong 2012, p. 52: ‘De morele en juridische begrippen verantwoordelijkheid en schuld brengen een beteke-

nisvolle verhouding tot uitdrukking tussen een persoon, aan wie de verantwoordelijkheid of de schuld wordt

toegewezen, en de feiten en de gebeurtenissen ten aanzien waarvan de verantwoordelijkheid of de schuld bestaat:

er is altijd iemand die verantwoordelijk is voor iets, iemand die schuldig is aan iets; en er is altijd iets waarvoor

iemand verantwoordelijk is, iets waaraan iemand schuld heeft.’

7
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Allereerst doe ik dus een poging om aan te tonen dat de strafrechtelijke toerekening een nor-

matieve aangelegenheid is die een normativiteitskloof in het leven roept (paragraaf 1). Daarna

bespreek ik kort de verschillende betekenissen (of betekenisschakeringen) die het strafrechtelijk

schuldbegrip kent. Voor zover die betekenisschakeringen — in meer of mindere mate — ver-

bindingen tussen de (persoon van de) verdachte, diens gedraging en de overige omstandigheden

van het geval veronderstellen, betoog ik dat zij evenzeer — in meer of mindere mate — een

problematisering van het zogeheten ‘daad-dader-complex’
4

veronderstellen (paragraaf 2).
5

2.1 De rechterlijke act van toerekening als normatieve aangelegenheid

In de inleiding van dit paper stelde ik in navolging van De Jong dat het strafrecht, gericht

als het is op toerekening, niets kan aanvangen met de blote feiten alleen.
6

Door tussen de

verdachte en een gedraging het verband ‘schuld’ aan te nemen,
7

constateert de rechter dat

de verdachte in beginsel straf verdient. Dat is geen constatief-objectieve
8

beschrijving van de

gedraging, maar een oordeel van afkeuring.
9

Wanneer de rechter toerekent, dan velt hij of zij

dus een normatief oordeel.
10

De civilist Paul Scholten (1875-1946) meende dat het recht in zijn

geheel van deze normativiteit doortrokken is: ‘Gij behoort’ of ‘gij behoort niet’, ‘gij moogt’

of ‘gij moogt niet’, dat is de kern van iedere uitspraak van de rechter, ook van declaratoire en

constitutieve vonnissen.’
11

Voor de strafrechtelijke toerekening geldt dat al helemaal.

Het ‘problematische’ aan normatieve oordelen is echter dat zij zich anders dan gewone

kennisoordelen niet ‘zomaar’ laten vellen. Als ik wil weten of de zon schijnt, dan hoef ik alleen

maar uit het raam te kijken. Wil ik echter weten of persoon x schuld heeft aan y, dan kan ik

mij niet van een vergelijkbare methode bedienen. Schuld is namelijk niet iets wat we kunnen

‘waarnemen’, noch iets wat strikt feitelijk is. Ik kan dus nog zoveel zintuiglijke indrukken of

4
Kelk, 1994, p. 98; Kelk & De Jong 2016, p. 71.

5
De Jong 2007, p. 14: ‘Toerekening vergt een normatieve problematisering van de relatie tussen de toe te rekenen

gedraging en de persoon van de verdachte. Wie een in het verleden verrichte gedraging aan een persoon toerekent,

geeft in zekere zin narratief uitdrukking aan wie die persoon is.’
6
De Jong 2009, p. 1 spreekt in dit verband van de strafrechtelijke ‘oriëntatie op imputatie’.

7
Van Haersolte 1984, p. 22.

8
Austin 1975, p. 3-6.

9
De Jong 2009, p. 204-205; De Jong 2012, p. 1, 46-48. Zie ook Pols (1889) 1999 p. 184: ‘Maar aan den ande-

ren kant beslist het karakter van de handeling niets omtrent de aansprakelijkheid, of, wil men een algemeener

uitdrukking gebruiken die ook bij goede, geoorloofde handelingen bruikbaar is, de toerekenbaarheid.’

10
De Jong 2009, p. 46: ‘Toerekenen is, zo luidt de algemene opvatting, een van normativiteit doortrokken aan-

gelegenheid.’

11
Scholten 1974, p. 90.
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feitelijkheden voorgeschoteld krijgen, maar veel wijzer word ik er wat de schuldkwestie betreft

niet van.
12

Zoveel maakte de Schotse �losoof David Hume (1711-1776) duidelijk toen hij het

zogeheten Is-ought problem formuleerde, inhoudende dat het niet mogelijk is om uit één of

meer feitelijke premissen een normatieve conclusie af te leiden.
13

Er is altijd een normatieve

premisse nodig om de overgang van een ‘zijn’ naar een ‘behoren’ te kunnen bewerkstelligen. Het

(straf)recht is als gezegd bij uitstek het rechtsgebied dat zich met het ‘behoren’ bezighoudt.
14

Niet alleen omdat het normen uitvaardigt waarnaar één of meer normaddressaten zich te

hebben schikken, maar ook — en misschien vooral — omdat het voortdurend oordelen van

afkeuring velt over gedragingen die met die normen strijdig zijn.
15

Volgens Scholten is het dan

ook een misvatting om te denken dat het recht een hypothetisch oordeel geeft of dat het een

formeellogisch systeem betreft.
16

Recht is geen kwestie van ‘Als a is, is b’, maar ‘Als a het geval

is, dan behoort b’.
17

In de woorden van Scholten: ‘Wij kunnen in de wet niet lezen, dat wie

doodslaat werkelijk gestraft wordt, maar dat wie doodslaat behoort te worden gestraft. De

voorwaarde betreft het zijn, de conclusie het moeten.’
18

Zodoende tekent zich in het strafrecht een normativiteitskloof af. Een kloof tussen het

‘zijn’, waartoe het strafrecht als ieder ander vrijelijk toegang heeft, en het ‘behoren’, waarop

het strafrecht in haar toerekening wezenlijk geënt is.
19

De Jong maakt de normativiteitskloof

inzichtelijk aan de hand van het onderscheid dat hij maakt tussen de waarheidsvinding ener-

12
Vgl. Allen & Smith 1997, p. 26: ‘Scienti�c knowledge can inform, but it cannot make, aesthetic judgements,

any more than it can make political decisions.’ Dus ook geen morele oordelen.

13
Hume (1739) 2007, p. 302: ‘In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remark’d,

that the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or

makes observations concerning human a�airs; when of a sudden I am surpriz’d to �nd, that instead of the usual

copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or

an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence. For as this ought, or ought

not, expresses some new relation or a�rmation, ’tis necessary that it shou’d be observ’d and explain’d; and at

the same time that a reason shou’d be given, for what seems altogether inconceivable, how this new relation

can be a deduction from others, which are entirely di�erent from it. But as authors do not commonly use this

precaution, I shall presume to recommend it to the reader; and am perswaded, that this small attention wou’d

subvert all the vulgar systems of morality, and let us see, that the distinction of vice and virtue is not founded

merely on the relations of objects, nor is perceiv’d by reason.’ Zie ook Cohon 2018, §5.

14
De Jong 2016, p. 7: ‘Aan het uiteinde van het proces van juridische ordening van de werkelijkheid staat het straf-

recht, als agressief sluitstuk van de totale juridische orde: indien minder ingrijpende interventies een persoon

niet in het gareel houden, kan hij desnoods kwaadschiks, dus strafrechtelijk, ‘tot de orde’ worden geroepen.’

15
De Jong 2009, p. 1, 56 en 199. Zie ook De Jong 2016, p. 7.

16
Scholten 1974, p. 8.

17
Van Roermund 2000, p. 218 en 227.

18
Scholten 1974, p. 8.

19
Maar zelfs de feiten (het ‘zijn’) liggen niet gereed, zie De Jong 2009, p. 135 en 208. Zie ook Scholten 1974, p. 5-6

over het adagium ius in causa positum.
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zijds en de rechtsvinding anderzijds.
20

De term waarheidsvinding reserveert De Jong ‘(...)

voor het onderzoek dat de in de wettelijk erkende bewijsmiddelen vervatte grondsto�en of

bouwstenen voor het uiteindelijke bewijs dient op te leveren’.
21

De term rechtsvinding verwijst

daarentegen naar ‘(...) het onderzoek naar de mogelijkheid om de op de (veronderstelling van

de) persoonlijke verantwoordelijkheid geveste strafrechtelijke aansprakelijkheid toe te rekenen

aan de verdachte.’
22

De verhouding tussen de twee fasen is haast symbiotisch: de waarheidsvin-

dingsfase levert de ‘onbewerkte grondsto�en voor het bewijs’ aan, op grondslag waarvan in de

rechtsvindingsfase wordt beslist over de schuld of onschuld van de terechtstaande verdachte.
23

De overgang tussen de twee fasen, of eigenlijk: het uiteindelijke rechterlijke oordeel, kan in

navolging van Scholten als een overdrachtelijke ‘sprong’ worden getypeerd.
24

Voortbordurend

op deze atletische metafoor, kunnen we het strafproces als geheel wellicht het best met de

hink-stap-sprong vergelijken. De waarheidsvinding is dan de hink, de rechtsvinding de stap, en

het uiteindelijke rechterlijke oordeel de door de rechter gewaagde sprong.

Maar zoals De Jong onmiddellijk aangeeft, is het voorgaande wellicht een te di(/tri?)chotome

voorstelling van zaken.
25

De zoektocht naar de waarheid is nou eenmaal nauw verweven met

allerlei normatieve waarderingen. Zo is de tenlastelegging die ‘de omvang en het thema van de

bewijsvraag’ op voorhand inkadert, het resultaat van wat De Jong een op de imputatie van een

strafbaar feit ‘vooruitlopend denken’ noemt.
26

Een strikt onderscheid tussen waarheidsvin-

ding en rechtsvinding is dan ook niet te maken.
27

Niettemin kan het door De Jong gemaakte

onderscheid als een heel nuttig terminologisch onderscheid worden beschouwd.
28

Het maakt

andermaal duidelijk dat tussen de twee fasen van het strafproces, hoezeer zij dus ook verklonken

zijn, een principiële normativiteitskloof bestaat. Waarheidsvinding is in eerste instantie gericht

op het om objectieve wijze vaststellen van de feitelijke toedracht; de rechtsvinding op het

20
De Jong 2008, p. 1-7; De Jong 2009, p. 250; De Jong 2012, p. 46-50.

21
De Jong 2009, p. 205; De Jong 2012, p. 46.

22
De Jong 2009, p. 205; De Jong 2012, p. 48.

23
De Jong 2009, p. 205; De Jong 2012, p. 46-47.

24
Scholten 1974, p. 8, 53 en 90. Voor de verschillende betekenissen die men de Scholtensiaanse ‘sprong’ kan

geven, zie Van Roermund 2000.

25
De Jong 2012, p. 49.

26
De Jong 2009, p. 131 en 306-307. Zie ook Keulen & Knigge 2016, p. 112-113. Dat de waarheidsvinding geen

zuiver feitelijke en objectieve aangelegenheid is, is ook terug te voeren op met het meer algemene wijsgerige

inzicht dat onze waarneming per de�nitie ‘theoriegeladen’ is, zie Derksen 2018, p. 26-29.

27
De Jong 2012, p. 49: ‘De vraag naar de ‘waarheid’ is te sterk verweven met normatieve waarderingen die, ook

binnen het verband van de bewijsvraag, raken aan de persoonlijke verantwoordelijkheid en schuld van de ver-

dachte.’ Zie ook De Jong 2009, p. 171-172.

28
De Jong 2009, p. 172.
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vestigen van strafrechtelijke aansprakelijkheid.
29

Het onderscheid tussen rechtsvinding en waarheidsvinding is daarnaast voor dit paper

nuttig omdat het direct een aantal associaties met verhalen oproept. Het onderscheid, zo zou

men kunnen stellen, loopt parallel aan het onderscheid tussen aan de ene kant de gebeurte-

nissen in een verhaal (het Gebeuren) en aan de andere kant de manier waarop een verhaal over

deze gebeurtenissen vertelt (de Interpretatie).
30

Gericht als zij is op het aanleveren van de in

beginsel onbewerkte feitelijke grondsto�en, kan de waarheidsvindingsfase met het Gebeuren
worden vergeleken. Of preciezer gezegd: de materiële waarheid die het resultaat vormt van de

waarheidsvindingsfase, geldt als datgene wat is voorgevallen, oftewel is gebeurd. In de rechtsvin-

dingsfase wordt vervolgens door de procesdeelnemers het Gebeuren op verschillende manieren

geïnterpreteerd.
31

En wel op een manier die hun ‘kant van het verhaal’ ten dienste staat. Maar

laat ik niet teveel op de zaken vooruitlopen: in het volgende hoofdstuk wordt dit (van oudsher

narratologisch) onderscheid nog verder uitgewerkt.
32

2.2 Het daad-dader-complex en de betekenissen van schuld

In de inleiding en de vorige paragraaf is telkens gesproken over de rol van narrativiteit in de

strafrechtelijke toerekening of de vaststelling van schuld. Maar wat onder de term ‘schuld’ moet

worden begrepen, bleef vooralsnog in het ongewis. In wat volgt doe ik dan ook een poging de

strafrechtelijke schuld te de�niëren. Daarvoor sluit ik aan bij de manier waarop Kelk en De Jong

haar invullen.
33

Zij onderscheiden vijf uiteenlopende betekenissen van het (strafrechtelijke)

schuldbegrip, al naar gelang de context waarin men de term ‘schuld’ gebruikt of aantreft.
34

Zo

spreken wij van schuld als iemand ‘het gedaan heeft’, maar bijvoorbeeld ook wanneer iemand

met een bepaalde, in onze optiek kwade geestesgesteldheid heeft gehandeld. In weer een andere

betekenis is schuld niet zozeer een ja- of een nee -oordeel, maar iets wat iemand, afhankelijk

van een heel aantal factoren, in meer of mindere mate heeft. Hieronder volgt een beknopte

bespreking van de vijf betekenissen of betekenisschakeringen van de strafrechtelijke schuld.

29
De Jong 2009, p. 214.

30
Van Roermund 1993, p. 32-36.

31
Brooks 1996, p. 17-18.

32
Zie daarover hoofdstuk III, sub-subparagraaf 3.2.5.

33
Kelk & De Jong 2016, p. 233-238. Zie ook De Jong 2009, p. 17-18.

34
Om die reden spreken zij ook wel van de schuld als een caleidoscopisch begrip, zie Kelk & De Jong 2016, p. 233-

238 (m.n. 234 en 238); De Jong 2009, p. 17. Mooij 1997, p. 57 onderscheidt drie betekenisvelden van schuld: de

oorzaakschuld, de faalschuld en de vereveningsschuld. Zoals De Jong 2009, p. 17 stelt, laten de vijf verschillende

betekenisschakeringen zich onder de drie betekenisvelden rubriceren.
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Hopelijk wordt dan ook duidelijk hoe de zojuist behandelde strafrechtelijke normativiteitskloof

zich op het niveau van de verschillende betekenisschakeringen manifesteert.

2.2.1 Betekenisschakering I: Schuld als actus reus

In de meest basale zin van het woord heeft iemand schuld als hij ‘het gedaan heeft’.
35

Deze

eerste betekenisschakering wordt ook wel ‘de oervorm van schuld’ genoemd en betreft iemands

(fysieke) betrokkenheid bij een bepaalde daad.
36

Als zodanig komt zij aan bod bij de eerste

vraag van art. 350 Sv naar de bewijsbaarheid van het ten laste gelegde feit.
37

Deze betekenisschakering speelt in de eerste plaats bij kwesties van daderschap. De vraag

die dan voorligt is of de verdachte het ten laste gelegde feit ook werkelijk heeft begaan.
38

In

gevallen waarin de fysieke betrokkenheid van de verdachte onomstotelijk vaststaat, omdat hij

of zij bijvoorbeeld heeft bekend,
39

zal deze betekenisschakering niet meer dan een bescheiden

rol spelen. Interessant zijn de gevallen waarin de fysieke betrokkenheid van de verdachte

allesbehalve een uitgemaakte zaak is en zij juist de crux van het strafgeding vormt. Daarvan was

bijvoorbeeld sprake in de Schiedammer Parkmoordzaak
40

en de zaak Lucia de B.
41

De vraag die

in deze zaken voorlag, was of respectievelijk Kees B. en Lucia de B. ‘het gedaan hadden’. Nu de

feiten niet voor zich spraken, kon deze vraag alleen beantwoord worden door een bepaalde

interpretatie, belichting en waardering van de bewijsmiddelen.
42

Leerstukken als de strafbare poging, medeplichtigheid, functioneel daderschap enzovoorts,

vallen evenzeer onder deze betekenisschakering. Wie in deze gevallen als (mede)dader heeft te

gelden of überhaupt als dader van een strafbaar feit, is niet slechts een kwestie van objectief of

feitelijke aard, maar één die per de�nitie interpretatie vergt. Voor de strafbare poging geldt dat

35
Kelk & De Jong 2016, p. 234.

36
Kelk & De Jong 2016, p. 234. Bij Mooij 1997, p. 65-66 tre�en we ook de term ‘oerschuld’ aan, maar dan in een

andere betekenis: de eindigheid van de mens (de condition humaine).

37
Kelk & De Jong 2016, p. 234-235

38
Kelk & De Jong 2016, p. 71.

39
Maar zoals Knoops 2005b, p. 155 aangeeft ‘dient eveneens grote terughoudendheid te worden betracht bij het

tot het bewijs gebruiken van een eventuele bekentenis van een verdachte.’ Knoops wijst in dat verband op de

Puttense Moordzaak.

40
Zie Knoops 2005a; Knoops 2005b.

41
Zie ‘Lucia de B. vrijgesproken door hof’, NRC Handelsblad 14 april 2010.

42
De ‘ware toedracht’ die het resultaat was van deze waardering en interpretatie van de feiten bleek na herziening

minder waar te zijn, zie Hof Arnhem-Leeuwarden 14 april 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM0876, m.nt.

P.A.M. Mevis (Herziening Lucia de B): ‘Naar het oordeel van het hof is de interpretatie van de dagboeken in

te grote mate afhankelijk van het perspectief, van waaruit ze worden bekeken.’ Zie ook De Wilde 2009 over

het gebruik van schakelconstructies in bewijsmotiveringen in (onder andere) de zaak Lucia de B.
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voor beide criteria: het voornemen van de dader en een begin van uitvoering.
43

Het criterium

van het voornemen drukt een opzetvereiste uit waarvan het bewijs, zoals hieronder nog zal

blijken, in voorkomende gevallen door een normatieve interpretatiemethode wordt geleverd.
44

Voor het vereiste van een begin van uitvoering geldt sinds het Cito-arrest het criterium van

de uiterlijke verschijningsvorm van de uitvoeringshandeling.
45

Anders dan de term wellicht

doet vermoeden, is dit criterium niet van onversneden feitelijke, maar zoals Kelk en De Jong

aangeven, gematigd objectieve aard.
46

Of sprake is van een begin van uitvoering, wordt immers

afgemeten aan ‘de indruk die een goede waarnemer, die de gemiddelde burger geacht wordt te

zijn, ter plaatse zou hebben gekregen omtrent de verwerkelijking van een bepaald misdrijf.’
47

Iets soortgelijks geldt voor het functioneel daderschap dat uit de aard niet volledig feitelijk is.

Als functioneel pleger wordt immers een ander dan degene die fysiek handelt aangemerkt, en

wel op grond van zijn maatschappelijke functie.
48

Het normatieve aspect van het functioneel

daderschap blijkt wellicht het best uit één van de twee poten van de zogeheten IJzerdraad-

criteria, namelijk dat de functioneel pleger de gang van zaken moet hebben aanvaard.
49

Door

de introductie van dit aanvaardingsvereiste ‘dringt zich’, zoals Kelk en De Jong stellen, ‘een

nogal subjectieve (zelfs tegen het voorwaardelijk opzet aanleunende) maatstaf binnen in het

objectieve leerstuk van het daderschap.’
50

Ook het leerstuk van de causaliteit kunnen wij onder deze eerste betekenisschakering scha-

ren.
51

De causaliteit is immers wezenlijk een vraag naar de betrokkenheid van de verdachte

bij het strafbare feit: is hij of zij de veroorzaker van het strafrechtelijk relevante gevolg? Dat

het leerstuk van de causaliteit evenmin een strikt feitelijke kwestie is, blijkt uit het ter zake

43
Kelk & De Jong 2016, p. 398-416.

44
Zie sub-subparagraaf 2.2.2 van dit hoofdstuk.

45
HR 24 oktober 1978, ECLI:NL:PHR:1978:AC6373, NJ 1979/52, m.n.t. Th.W. van Veen (Uitzendbu-
reau Cito); Kelk & De Jong 2016, p. 412-416. Zie voor voorbeelden uit de feitenrechtspraak bijvoor-

beeld Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3698 (Grooming); Rb Amsterdam

12 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8008 (Kaping helikopter); Rb. Amsterdam 28 november 2019,

ECLI:NL:RBAMS:2019:8996 (Woningoverval).

46
Kelk & De Jong, p. 412.

47
Kelk & De Jong, p. 412.

48
Kelk & De Jong 2016, p. 494.

49
HR 23 februari 1954, ECLI:NL:HR:1954:3, NJ 1954/378, m.n.t. B.V.A. Röling (IJzerdraad). Recenter: HR

24 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2918, NJ 2005/434. Zie voor de aansprakelijkheid van de rechtspersoon,

waarvoor ook de IJzerdraad-criteria moeten zijn vervuld: HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7938,

NJ 2006/328, m.nt. P.A.M. Mevis (Drijfmest).

50
Kelk & De Jong 2016, p. 497-498: ‘Al met al lijkt inmiddels een meer normatieve invulling van het functioneel

daderschap de kop te hebben opgestoken, waarbij vooral hetgeen redelijkerwijs kan worden toegerekend aan

een bepaalde normadressaat van belang wordt geacht.’

51
Kelk & De Jong 2016, p. 206.
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geldende criterium van ‘de redelijke toerekening’.
52

Zoals Kelk stelt, schuilt in dit criterium

‘een zekere normativiteit, welke in wezen in tegenspraak is met het feitelijke karakter van de

causaliteitsvraag, nl. of een bepaalde factor de facto wel of niet de oorzaak van het gevolg is.’
53

Met andere woorden: of tussen de gedraging en de verdachte een causaal verband bestaat — of

de verdachte ‘het gedaan heeft’ — is niet slechts een kwestie van nagaan of de gedraging een

noodzakelijke schakel in de causale keten vormt (conditio sine qua non), noch of het de dichtst-

bijzijnde oorzaak is in de reeks van factoren die tot het gevolg heeft geleid (causa proxima).
54

In plaats daarvan rekent de rechter het gevolg aan de verdachte toe. En dat aan de hand van een

aantal niet zuiver feitelijke factoren, zoals de aard van de gedraging, de aanwezigheid van opzet,

de ratio van de delictsomschrijving en de complexiteit van de causale keten.
55

Hoewel het in deze betekenisschakering dus om een elementair begrip van schuld gaat

waarbij doorgaans het feitelijke, fysieke aspect centraal staat, ontkomt men ook hier niet aan

een problematisering van het daad-dader-complex. Bij deelnemingsvormen, die als gezegd

een aantal intrinsiek normatieve criteria kennen, ligt dat tamelijk voor de hand. Maar zelfs in

gevallen waarin het ‘slechts’ gaat om de vraag naar de fysieke betrokkenheid van een enkele dader

doet zich, zo getuige de gerechtelijke dwalingen, de noodzaak tot interpretatie en waardering

gevoelen. In algemene zin geldt dat wanneer het daderschap van de verdachte de inzet van het

strafgeding is, men de blote feiten op zo’n manier moet interpreteren, waarderen en verweven,

dat daaruit aannemelijk wordt dat de verdachte het strafbare feit al dan niet heeft gepleegd.

Als toetssteen voor een dergelijke reconstructie van de feitelijke toedracht geldt dan niet alleen

de mate waarin zij overeenstemt met de werkelijkheid (de materiële waarheid
56

), maar ook

de mate waarin we de reconstructie als innerlijk samenhangend, dat wil zeggen: als sluitend,

kunnen beschouwen (de formele waarheid).
57

52
Kelk & De Jong 2016, p. 217-230. Voor de ontwikkeling van dit criterium in de rechtspraak, zie o.a. HR 12 sep-

tember 1978, ECLI:NL:PHR:1978:AC2616, NJ 1979/60, m.nt. Th.W. van Veen (Letale longembolie); HR 12

november 1985, ECLI:NL:PHR:1985:AC2712, NJ 1986/782, m.nt. A.L. Melai (Hevige emoties). Voorbeelden

uit de feitenrechtspraak: Hof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6662, NJFS
2016/215 (Installatie CV-Ketel); Hof Amsterdam 12 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2147, NJFS 2017/138

(Nalaten inschakelen medische hulp).

53
Kelk 1994, p. 86. Zie ook Van Haersolte 1984, p.37; Kelk & De Jong 2016, p. 218-219.

54
Kelk & De Jong 2016, p. 207-211.

55
Kelk & De Jong 2016, p. 207-211 en 217-230.

56
Deze waarheidsconceptie correspondeert met wat men de correspondence theory of truth zou kunnen noemen,

zie Young 2018: ‘A coherence theory of truth states that the truth of any (true) proposition consists in its cohe-

rence with some speci�ed set of propositions.’ Zie ook Derksen 2018, p. 163-165.

57
Deze waarheidsconceptie correspondeert met wat men de coherence theory of truth zou kunnen noemen, zie

David 2020: ‘Narrowly speaking, the correspondence theory of truth is the view that truth is correspondence

to, or with, a fact—a view that was advocated by Russell and Moore early in the 20th century.’ Zie ook De
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2.2.2 Betekenisschakering(en) II (en III): Schuld als mens rea

De tweede betekenisschakering van schuld betreft ‘(...) de geestesgesteldheid of intentie waar-

mee een bepaalde strafbare gedraging is verricht of een bepaald strafbaar gevolg in het leven

is geroepen.’
58

Het gaat hier meer speci�ek om de wettelijke schuldvormen opzet (dolus) en

schuld (culpa).
59

Net als de eerste betekenisschakering komt de schuld als mens rea aan de

orde bij de eerste vraag van art. 350 Sv, nu zij de subjectieve bestanddelen van de wettelijke

delictsomschrijving betreft.
60

Gezien de culpa ook wel bekendstaat onder de noemer schuld in
enge zin, kan zij als de derde betekenisschakering van het schuldbegrip worden beschouwd.

61

Zowel het opzet als de culpa kennen op hun beurt verschillende schakeringen of gradaties.

Bij het opzet zijn dat er drie: opzet als willens en wetens handelen, als zekerheids- of noodzake-
lijkheidsbewustzijn en als mogelijkheidsbewustzijn.

62
De culpa of schuld in enge zin kent twee

gradaties: de onbewuste schuld en de bewuste schuld.
63

In de verschillende gradaties van opzet is

telkens sprake van een cognitieve component (het weten) en van een volitieve component (het

willen), zij het dat de wil bij de tweede opzetgradatie slechts indirect op het gevolg betrokken is

en bij de derde opzetgradatie slechts in afgezwakte vorm aanwezig is.
64

Bij culpa wordt nou

juist geacht de volitieve component te ontbreken.
65

Het kernverwijt dat de verdachte bij culpa

treft is immers dat hij of zij zich ofwel bewust was van een bepaald gevolg, maar al te lichtzinnig

op een goede a�oop heeft gehoopt (de bewuste schuld), ofwel dat de verdachte zich überhaupt

niet van het mogelijke gevolg bewust was, maar dat in de gegeven omstandigheden wel had

Jong 2009, p. 215 (voetnoot 142). Het gevaar dat bij deze coherence theory of truth op de loer ligt, is dat zij in

circulariteit ontaardt, zie Derksen 2018, p. 168-169. Zie verder sub-subparagraaf 3.2.4, hoofdstuk III.

58
Kelk & De Jong, 2016, p. 235.

59
Kelk & De Jong 2016, p. 235.

60
Kelk & De Jong 2016, p. 235 en 241.

61
Aldus overlappen de tweede en de derde betekenisschakering wat betreft de culpa.

62
Kelk & De Jong 2016, p. 258-262; Peters 1966, p. 6. Zie ook De Jong 2009, p. 267 (voetnoot 47).

63
Kelk & De Jong 2016, p. 286-289; Peters 1966, p. 7. Hieraan kan men als derde gradatie de roekeloosheid
toevoegen, zie Kelk & De Jong 2016, p. 289, 306-307.

64
De Jong 2019a, p. 5: ‘Gebleken is dat het opzet inhoudelijk wordt gekenmerkt door zowel een cognitieve als

een volitieve component, welke laatste in het voorwaardelijk opzet sterk ‘verwaterd’ is: het ‘willen’ komt bij

voorwaardelijk opzet neer op niets meer dan het ‘niet willen vermijden’ van het gevolg (of van de delictsverwer-

kelijking).’ De Jong 2019a, p. 4 vergelijkt dat met het Duitse Nichtvermeidenwollen.

65
Dat neemt niet weg dat de grens tussen het voorwaardelijk opzet en de hieronder nog te bespreken bewuste

culpa (�inter)dun is. Zie voor het (in ieder geval theoretisch houdbare) onderscheid, Ter Haar & Kwint 2016;

De Jong 2019a. Van Dijk 2017, p. 138-149 meent daarentegen in de literatuur en rechtspraak over het voorwaar-

delijk opzet een cryptocognitvisme of verkapt cognitivisme te ontwaren. Hoewel het voorwaardelijk opzet naar

de heersende leer de aanwezigheid van wilscomponent vereist, wordt deze slechts een lippendienst bewezen —

dat wil zeggen: slechts indirect (via cognitieve geestesgesteldheden) vastgesteld.
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moeten zijn (de onbewuste schuld).
66

Wat verder ook van hun verschillen zij, feit is dat beide

schuldvormen zien op ‘een betrekking van het handelende subject tot diens gedraging’
67

—

zij het dat die betrekking bij de culpa dus ontbreekt of gemankeerd is (de verdachte heeft

het gevolg immers niet gewild).
68

Voor de bewijsvoering van zowel het opzet als de culpa zal

zodoende het nodige over de verdachte in relatie tot diens gedraging moeten worden verteld.
69

Voor wat betreft het opzet, kan de derde opzetgradatie, meer speci�ek de �guur van het

voorwaardelijk opzet, het voorgaande wellicht illustreren. Van voorwaardelijk opzet is sprake

wanneer de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat

een bepaald gevolg zou intreden.
70

Vereist is dus een risicocomponent (een aanmerkelijke
kans), een kenniscomponent (bewustheid van die aanmerkelijke kans) en een wilscomponent

(het bewust aanvaarden of op de koop toenemen van de aanmerkelijke kans).
71

Met name

de wilscomponent, waarin een afgezwakt wilsvereiste doorklinkt, geeft aanleiding tot een

problematisering van het daad-dader-complex.

De vraag of de verdachte de aanmerkelijke kans op het gevolg heeft aanvaard kan niet door

zintuiglijke waarneming worden vastgesteld.
72

De rechter kan immers niet ‘onder de schedeldak

van de verdachte kijken’ en zo uit dien(s) hoofd(e) de relevante geestesgesteldheid vaststellen.
73

Als de verdachte daarnaast zelf niets loslaat over wat zich ten tijde van de gewraakte gedraging in

zijn hoofd heeft afgespeeld, wordt het vaststellen van de wilscomponent al helemaal een lastige

taak.
74

De rechter ziet zich in deze gevallen dan ook genoodzaakt het voorwaardelijk opzet op

andere wijze vast te stellen, en wel langs de weg van wat in de literatuur als de normativerende
methode wordt aangeduid. Deze interpretatieve strategie houdt in dat de de rechter uitspraken

doet over inwendige, aan ons waarneming onttrokken verschijnselen of ervaringen, op grond

van ‘zintuiglijk waarneembare uitwendigheden’.
75

Een welwillende uitleg van deze methode is

66
Peters 1966, p. 7; Kelk & De Jong 2016, p. 288-289; De Jong 2009, p. 386-387.

67
De Jong 2009, p. 370.

68
De Jong 2009, p. 10 en 385-386.

69
De Jong 2007, p. 11; De Jong 2009, p. 10, 385-387.

70
HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552, m.nt. Buruma (HIV I), r.o. 3.6. Zie ook Kelk

& De Jong 2016, p. 264-265.

71
Deze net iets andere formulering van het voorwaardelijk opzet is ontleend aan HR 15 oktober 1996,

ECLI:NL:HR:1996:ZD0139, NJ 1997/199, m.nt. A.C. ’t Hart (Porsche), r.o. 5.3.

72
De Jong 2009, p. 106.

73
Deze plastische en daarom zo tre�ende formulering ontleen ik aan De Jong, Van Roomen & Sikkema 2007, p.

934. Zie ook De Jong 2009, p. 106; Kwakman 2007, p. 302.

74
De Jong 2009, p. 364-365. Omgekeerd zal bij de verdachte die verklaart dat hij het ‘�ink kicken’ vond

om op auto’s in te rijden het voorwaardelijk opzet eenvoudig laten vaststellen, zie HR 5 december 2006,

ECLI:NL:HR:2006:AZ1668, NJ 2006/663 (Spookrijder), r.o. 3.7; De Jong 2009, p. 349 (voetnoot 111).

75
De Jong 2009, p. 97, 106, 364-365 en 439.
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dat de geestesgesteldheid van de verdachte ten tijde van de gewraakte gedraging, op correcte

wijze wordt vastgesteld (ook al geschiedt dit dus indirect). Een minder welwillende, misschien

wel tendentieuze uitleg is dat de rechter die gebruikmaakt van de normativerende methode de

geestesgesteldheid aan de verdachte toedicht.
76

Een aanschouwelijk voorbeeld van de normativerende methode biedt het Porsche-arrest.
77

Daarin overwoog de Hoge Raad dat de bestuurder van een Porsche, een heuse wegpiraat, geen

(voorwaardelijk) opzet had op de dood van de inzittenden van een tegenligger waarmee hij

in botsing was gekomen. Twee omstandigheden speelden daarbij een rol. Ten eerste dat de

Porsche-bestuurder, voorafgaand aan het ongeval, meermaals een ingezette inhaalmanoeuvre

had afgebroken. Volgens de Hoge Raad leverde dit een zogeheten ‘contra-indicatie’, die de

aanwezigheid van de wil minder waarschijnlijk maakte: uit het afbreken van verschillende

inhaalpogingen blijkt dat de verdachte niet op goed geluk de eerste de beste inhaalmanoeuvre

heeft ondernomen.
78

De tweede omstandigheid bestond in de psychologische assumptie dat

het aannemen van opzet op de dood van de tegenligger tot de ongerijmde conclusie zou leiden

dat de Porsche-bestuurder evenzeer opzet heeft gehad op het veroorzaken zijn eigen dood.
79

Bij een frontale botsing met een gelijkwaardige verkeersdeelnemer stelt hij immers niet alleen

het leven van de tegenligger in de waagschaal, maar ook dat van zichzelf.
80

En naar algemene

ervaringsregels is het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde mens, die ook de verdachte wordt

geacht te zijn, een dergelijk risico zou nemen.

We zien dus dat de Hoge Raad in het Porsche-arrest de wilscomponent afwezig acht op

grond van een bepaalde duiding en waardering van de specifieke omstandigheden en feiten

76
Mooij 2015, p. 7-9 staat de welwillende uitleg voor: ‘The interpretative process of ‘normativization’ pressu-

poses interiority: this term refers to the interpretative process whereby the interpreter infers the intention by

menas of establishing the rule that was followed by the acting subject. Rule following implies an interior ca-

pability of intentionality.’ Tegelijkertijd waarschuwt Mooij dat de ‘(...) objecti�cation or normativization of

intention can be carried through to such lengths that the assumption of an interiority and the link with an

inner self become very weak; in fact, they would be merely pressuposed (for the sake of doctrine), without any

consequences attached to it in the �eld of, for example, the law of evidence.’ Voor een vergelijkbaar pleidooi

over de uitvlakking van het strafrechtelijk subject, zie De Jong 2009, p. 309-314.

77
HR 15 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0139, NJ 1997/199, m.nt. A.C. ’t Hart (Porsche)

78
HR 15 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0139, NJ 1997/199, m.nt. A.C. ’t Hart (Porsche), r.o. 5.5. Zie ook

Kelk & De Jong 2016, p. 267.

79
HR 15 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0139, NJ 1997/199, m.nt. A.C. ’t Hart (Porsche), r.o. 5.4. Zie ook

Van Dijk 2017, 81.

80
Volgens Van Dijk 2017, p. 1 laat de cassatie door de Hoge Raad zich verklaren door de psychologische assump-

tie dat het aannemen van opzet op de dood van de tegenligger tot de ongerijmde conclusie zou leiden dat de

bestuurder evenzeer opzet heeft gehad op het veroorzaken van zijn eigen dood. Deze psychologische assumptie

werkt Van Dijk 2017, p. 79-83 in een viertal thesen uit: de zelfbehoudsthese, de gevaarperceptiethese, de rationa-
liteitsthese en de onbewustheidsthese. Zie ook punt 8 in de noot van A.C. ’t Hart onder het Porsche-arrest.
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van het geval. Aan de hand van een uitwendigheid (het meermaals afbreken van een inhaal-

manoeuvre) en een geestelijke dispositie waarvan het bezit aan eenieder — dus ook aan de

verdachte — wordt toegedacht (de gerichtheid op zelfbehoud), concludeert de Hoge Raad

dat de verdachte de aanmerkelijke kans op de dood van de slachto�ers niet heeft aanvaard.

Zodoende illustreert het Porsche-arrest dat de vaststelling van het voorwaardelijk opzet een

even casuïstische als normatieve aangelegenheid is.
81

De vaststelling van de culpa is net zo goed een casuïstische en normatieve aangelegenheid.

Sterker nog: de culpa is (wellicht) vanwege de eerdergenoemde gemankeerde intentionele ver-

houding tussen gedraging en gevolg nóg normatiever dan het opzet.
82

Waar het (voorwaardelijk)

opzet op zichzelf beschouwd een feitelijk-psychologische kwestie is, maar de bewijsvoering

daarvan normatief, daar is de culpa zowel qua aard als bewijsvoering van normativiteit door-

trokken.
83

Peters stelde reeds dat het opzet ‘een neutraal, een ethisch kleurloos begrip [is]: men

kan ook opzettelijk goed doen’, terwijl in de onbewuste culpa ‘een veroordeling opgesloten

[ligt] (men kan niet onbewust culpoos goed doen).’
84

Wanneer wij dus vinden dat iemand

culpoos heeft gehandeld, dan zeggen wij in feite dat diegene onvoldoende oplettend was; hij

of zij heeft gegeven de omstandigheden verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig gehandeld.

De aanmerkelijke onvoorzichtigheid (ook wel de buitenkant of objectieve zijde van de culpa)

bestaat in de constatering dat de verdachte in aanzienlijke mate in een op hem rustende zorg-
plicht is tekortgeschoten.

85
De verwijtbaarheid (ook wel de binnenkant of subjectieve zijde van

culpa) houdt in dat de verdachte blaam treft, nu hij onvoldoende voorzichtig of oplettend was.

Hij of zij had de zorgplichtschending achterwege kunnen — en dus ook moeten — laten.
86

De verhouding tussen verdachte, gedraging en gevolg wordt bij de culpa dus op drie

manieren door een tekort gekenmerkt: de culpose dader heeft een bepaald risico onderschat

of was zich überhaupt niet bewust van dat risico (terwijl hij of zij dat wel had moeten zijn),

heeft daardoor niet aan een zorgplicht voldaan en heeft daar bovendien geen goede reden voor

gehad. Om te kunnen vaststellen dat de verdachte culpoos heeft gehandeld, zal ook hier het

81
Zie bijvoorbeeld ook Rb. Den Haag, 21 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15095, NJFS 2018/1045

(Mitch Henriquez).

82
Kelk & De Jong 2016, p. 291. De bewuste culpa is dat, gezien een wil ontbreekt, ook. Maar in tegenstelling tot

de onbewust culpose dader, was de bewust culpose dader zich wel van het risico bewust. Dat gegeven maakt

dat de intentionele verhouding net wat sterker is dan bij de onbewuste culpa.

83
Kelk & De Jong 2016, p. 291: ‘Is het opzet al in zekere mate een normatief begrip, de culpa is dit nog veel meer:

zij is immers uit haar aard ‘open’ en vraagt derhalve — zoals we zullen zien — om objectivering’.

84
Peters 1966, p. 10.

85
Kelk & De Jong 2016, p. 294-295; De Jong 2009, p. 389-390.

86
Kelk & De Jong 2016, p. 295-296; De Jong 2009, p. 389-390.
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één en ander over de verdachte in relatie tot zijn gedraging en de overige omstandigheden van

het geval moeten worden verteld. De volgende casus kan dit wellicht verduidelijken. Stel, een

apothekersstagiaire voegt bij de bereiding van geneesmiddelen per ongeluk een verkeerde stof

toe, waardoor persoon x na inname van dat geneesmiddel komt te overlijden.
87

Kan van deze

apothekersstagiaire worden gezegd dat zij verwijtbaar en in aanmerkelijke mate mate in een

op haar rustende zorgplicht is tekortgeschoten, oftewel: schuld heeft aan de dood van persoon

x? De eerste vraag die zich dan aandient is wat in casu de relevante zorgplicht is. Men kan zich

voorstellen dat de verdachte als apothekers(stagiaire) wordt geacht extra voorzichtig te zijn.
88

Met betrekking tot de subjectieve zijde van de culpa rijst de vraag of de apothekersstagiaire

een verwijt treft; had zij de schending ook kunnen nalaten?
89

Hoe de antwoorden op deze

vragen ook mogen luiden, feit is dat zij zonder meer een interpretatie en een waardering van de

speci�eke omstandigheden van het geval vergen. Veel normatiever wordt het haast niet.
90

2.2.3 Betekenisschakering IV: Schuld als verwijtbaarheid

De vierde betekenis van schuld is algemener van aard en betreft de schuld als verwijtbaarheid.
91

Waar de eerste betekenisschakering als de oerschuld is getypeerd, daar kan de onderhavige

betekenisschakering als het fundamentele schuldbegrip worden beschouwd.
92

Het begrip

schuld in het adagium ‘geen straf zonder schuld’ verwijst in laatste instantie naar de schuld als

verwijtbaarheid. Ondanks zijn fundamentele karakter, zijn de betekenissen die men van dit

schuldbegrip in de literatuur aantreft ‘approximatief’ en ‘negatief’. Approximatief wil hier zeg-

gen dat de betekenissen die men de schuld als verwijtbaarheid geeft, nooit volledig haar lading

dekken. Elke positivering van dit schuldbeginsel vormt hooguit een benadering; zijn absolute

essentie is ten enenmale ongrijpbaar.
93

De meeste omschrijvingen van dit schuldbegrip zijn

87
Casus is gebaseerd op HR 14 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8301, NJ 2001/37 (Apothekersstagiaire).

88
Dit is de �guur van de zogeheten Garantenstellung. Zij houdt in dat op bepaalde personen op grond van hun

hoedanigheid of functie (arts, apothekers(stagiair), verkeersdeelnemer, enzovoorts) een verhoogde zorgplicht

rust. Kelk & De Jong 2016, p. 297-300; De Jong 2009, p. 34 (voetnoot 97), 201 (voetnoot 95) en 389-390. Zie

ook HR 19 februari 1963, ECLI:NL:HR:1963:2, NJ 1963/512, m.nt. B.V.A. Röling (Verpleegster).

89
De raadsvrouw van de apothekersstagiaire meende overigens van niet, nu haar collega, een apothekerassistente,

haar het ‘�at’ had gegeven om ondanks de gewichtsverschillen met de bereiding door te gaan, zie r.o. 4.4.2 van

Apothekersstagiaire-arrest.

90
Zie bijvoorbeeld ook Rb. Oost-Brabant 20 mei 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2829, NJFS 2019/242 (Psychia-
trische instelling).

91
Kelk & De Jong 2016, p. 236.

92
Kelk & De Jong 2016, p. 236.

93
De Jong 2020, p. 2; Mooij 2005, p. 445-447. Zie ook De Jong 2019b, p. 3: ‘Wat zijn beginselen? Het zijn

richtsnoeren die begeleiden bij de juiste toepassing van rechtsregels. Ze zijn dan ook uiterst belangrijk en zelfs
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daarnaast negatief: in plaats van een positief-inhoudelijke omschrijving van de verwijtbaarheid

te geven, formuleren auteurs de afwezigheid van verwijtbaarheid doorgaans in termen van een

gebrek of tekortkoming van de geestesvermogens.
94

Los van deze meer theoretische bespiegelingen, is de strafrechtelijke praktijk dat de schuld

als verwijtbaarheid een element van het begrip strafbaar feit vormt, en uit dien hoofde in de

derde materiële vraag van art. 350 Sv aan de orde komt.
95

Omdat de verwijtbaarheid van de

dader als aanwezig wordt verondersteld, komt zij pas ter sprake wanneer de verdachte zich op

een schulduitsluitingsgrond beroept.
96

Zo is iemand die een ander doodt (art. 287 Sr) niet ver-

wijtbaar, als hij daar door psychische overmacht is gedrongen.
97

Ook de ontoerekenbaarheid of

het noodweerexces werken disculperend. Zij bestrijken, net als alle schulduitsluitingsgronden,

die gevallen waarin de verdachte — grof gezegd — niet helemaal bij zijn positieven was en dus

niet geacht kan worden anders te hebben kunnen handelen dan hij feitelijk heeft gedaan.
98

Oftewel: met de vermijdbaarheid van de gewraakte gedraging is de verwijtbaarheid gegeven.
99

Het zal geen verbazing wekken dat ook deze betekenisschakering van schuld een problemati-

sering van het daad-dader-complex impliceert. De rechter zal, zoals Mooij opmerkt, ‘de situatie

waarbinnen het gewraakte gedrag zich afspeelt in de beschouwing [moeten] betrekken (...).’
100

Wederom komt het dus aan op de casuïstiek: de rechter zal de speci�eke omstandigheden en

feiten van het geval moeten interpreteren en waarderen. Of een verdachte zich bijvoorbeeld op

noodweerexces kan beroepen, zal (onder meer) afhangen van de vraag of de omstandigheden

onmisbaar, maar wat is hun essentie? Hun essentie is dat ze iedere essentie ontberen.’ In het licht van dit citaat,

had de eerdere zin dus niet moeten luiden: ‘Ondanks haar fundamentele karakter (...)’ maar ‘Vanwege haar

fundamentele karakter (...).’

94
De Jong 2020, p. 3. Vgl. Mooij 1998, p. 185-194 over Kant die de menselijke vrijheid — en dus verwijtbaarheid —

aan een goed functioneren van de kenvermogens koppelt. Zodoende komen in Kants theorie over toerekening

‘de vraag naar vrijheid (het centrale punt uit de ethiek) en de vraag naar het goede gebruik van de kenvermogens

(het centrale punt uit de kennistheorie) precies samen (p. 192).’ Ook ontoerekenbaarheid in de zin van art. 39

Sr is een di�uus begrip. Noch de wetgever, noch de (feiten)rechter formuleert of past een eenduidig criterium

van ontoerekenbaarheid toe, zie Bijlsma 2016, p. vii-xiii en p. 47-56.

95
Kelk & De Jong 2016, p. 237.

96
De Jong 2020, p. 2-3: ‘Positief-inhoudelijke bepaling van deze schuld — verwijtbaarheid — vindt in de praktijk

feitelijk nooit plaats: in zaken waarin schulduitsluitingsgronden geen (expliciete) rol spelen, dus in verreweg de

meeste gevallen, wordt zij (als ‘stilzwijgende voorwaarde voor strafbaarheid’) immers in principe bij de dader

aanwezig verondersteld, zonder enige referentie aan psychische factoren.’

97
Voor de schulduitsluitingsgrond psychische overmacht, zie Kelk & De Jong 2016, p. 336-348.

98
Kelk & De Jong 2016, p. 236-237.

99
Wat hier met betrekking tot de schulduitsluitingsgronden is overwogen, geldt eigenlijk voor alle strafuitslui-

tingsgronden (dus ook de rechtvaardigingsgronden), met dit (dogmatisch) verschil dat de rechtvaardigings-

gronden niet de dader, maar de daad verontschuldigen. Zie daarvoor Kelk & De Jong 2016, p. 313-317.

100
Mooij 2005, p. 436.
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waarin de gewraakte gedraging zich heeft voltrokken aanleiding gaven tot een ‘dubbele causali-

teit’.
101

Oftewel: waren de omstandigheden van dien aard dat zij bij de verdachte een hevige

gemoedsbeweging tot stand brachten, en was die hevige gemoedsbeweging op haar beurt de

oorzaak van de overdaad — het exces — aan geweld?
102

Tegelijkertijd zal de rechter in dit soort gevallen ook in enige mate van de concrete verdachte

moeten abstraheren. Of een beroep op bijvoorbeeld noodweerexces slaagt, is namelijk evenzeer

afhankelijk van de algemene verwachtingen die wij hebben ten aanzien van de gemiddelde,

niet te bang uitgevallen, noch te heetgebakerde mens die de verdachte in beginsel wordt

geacht te zijn.
103

Het tweede deel van de hierboven aangehaalde citaat van Mooij luidt dan

ook dat de rechter ‘de opvattingen die in een actuele samenleving heersen omtrent wat van

de gemiddelde mens gevergd kan worden, [zal] moeten verdisconteren.’
104

De gemiddelde

mens, ook wel de criterium�guur genoemd, is uiteraard niet iets wat we als zodanig in de

werkelijkheid aantre�en. Zij is daarentegen een normatieve constructie gebaseerd op sociale

normen, verkeersopvattingen en ervaringsregels.
105

Wat wij ‘normaal’ vinden (bij uitstek iets

normatiefs) wordt in een dergelijke criterium�guur geconsolideerd en vervolgens op ieder

ander, waaronder de verdachte, geprojecteerd.
106

2.2.4 Betekenisschakering V: Schuld als straftoemeting

Tot slot kan nog als vijfde betekenisschakering de ‘straftoemetingsschuld’, ‘vereveningsschuld’

of ‘stra�underingsschuld’ worden onderscheiden.
107

Eerder schreef ik dat de schuldvaststelling

bij uitstek een normatief oordeel is, omdat hiermee tot uitdrukking wordt gebracht dat de

verdachte wel of geen straf verdient. Dit nu is precies de vraag die bij deze betekenisschakering

— de vierde en laatste vraag van art. 350 Sv — voorligt: welke straf of maatregel dient te worden

opgelegd?
108

101
Machielse, in: Wetboek van Strafrecht, art. 42 Sr, aant. 18.3 (elektronische versie, bijgewerkt 5 januari 2016).

102
Kelk & De Jong 2016, p. 371-372. Ter illustratie: Hof Den Haag 4 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:171

(‘Ik ga er een eind aan maken’).

103
Voor de criterium�guur in het algemeen, zie Jörg, Kelk & Klip 2012, p. 110. Zie ook Machielse, in: Wetboek
van Strafrecht, art. 42 Sr, aant. 18.3 (elektronische versie, bijgewerkt 5 januari 2016).

104
Mooij 2005, p. 436.

105
De Jong 2009, p. 363 (voetnoot 147).

106
Ter Haar & Meijer 2016, p. 18: ‘De objectieve ex tunc toets zou als volgt kunnen worden ingevuld: als ook de

criterium�guur de ‘reasonable person’ (de gemiddelde rechtsgetrouwe burger) geplaatst in de situatie van de

actor zou denken ‘shit hij gaat me aanvallen’ dan kan de actor geen verwijt worden gemaakt.’

107
Kelk & De Jong 2016, p. 237-238; Kelk 1994, p. 98.

108
Kelk & De Jong 2016, p. 65, 70-71 en 237-238.
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Mooij merkt op dat de straftoemetingsschuld bij uitstek de schuldvorm is waarbij de

rechter een grote interpretatievrijheid toekomt.
109

Daartegenover staat dat van hem of haar

ook maatwerk wordt verwacht.
110

Niet alleen omdat de schuld in deze betekenis geen binair

gegeven is — de rechter dus een bandbreedte toekomt — maar ook, en misschien vooral, omdat

de rechter in dit geval een verscheidenheid aan factoren, zoals de ernst en de omstandigheden

van het feit, de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en de geschoktheid van de

samenleving, tegen elkaar zal moeten afwegen.
111

Ook de met de straf of maatregel beoogde

doelen leggen zowel in abstracto112
als in concreto113

gewicht in de schaal.
114

Daarnaast merken

Kelk en De Jong op dat anders dan bij de overige schuldbetekenissen, de straftoemetingsschuld

haar ‘inhoud en omvang mede ontleent aan de ernst van het feit’. De schuld van de dader

‘versmelt’ daardoor met diens daad — het daad-dader-complex in optima forma.
115

Een concreet voorbeeld waarin de verschillende schuldbepalende factoren de revue passeren,

biedt het vonnis van de rechtbank in de Zwarte Ruiter-zaak.
116

In deze zaak had de verdachte

(onder andere) een auto gestolen, iemand aangereden en een roofoverval met dodelijke a�oop

gepleegd. Gelet op de ernst van deze delicten, en het feit dat de verdachte nog vijftien andere

vermogensdelicten op zijn kerfstok had, overweegt de rechtbank dat de verdachte ‘aldus blijk

gegeven heeft van een zeer aanmerkelijke misdadigheid’ waartegen de samenleving moet worden

beschermd. Dat geldt temeer nu hij ‘ter bereiking van zijn onmaatschappelijke doeleinden’ het

gebruik van vuurwapens niet heeft geschuwd.

Wat betreft de op te leggen sanctie, opteert de rechtbank voor de tbs-maatregel. Maar

gezien de tenuitvoerlegging daarvan onvoldoende waarborgen zou bieden tegen een verdachte

waarvan een reëel ontsnappingsgevaar uitgaat, kan daar volgens de rechtbank niet mee worden

volstaan. Vandaar dat de rechtbank naast de tbs-maatregel een gevangenisstraf van vijftien jaar

oplegt. Mooi aan deze uitspraak is dus dat in kort bestek een aantal strafbepalende factoren,

109
Mooij 2005, p. 436.

110
Claessen & De Vocht 2012, p. 15.

111
Mooij 2005, p. 436. Zie ook De Jong 2021, p. 1-2.

112
Elke straf beoogt immers in meer of mindere mate vergelding, preventie, bescherming van de maatschappij

enzovoorts, maar...

113
...welk doel de boventoon voert of meer gewicht in de schaal legt, kortom: de onderlinge verhouding tussen de

strafdoelen, verschilt van geval tot geval, van straf tot straf.

114
Kelk & De Jong 2016, p. 237 en 562-656. Zie ook Kelk & Kool 2004.

115
Kelk & De Jong 2016, p. 237; Kelk 1994, p. 89.

116
HR 10 september 1957 NJ 1958/5 (Zwarte Ruiter). Uit dit arrest volgt overigens dat het adagium ‘straf naar de

mate van schuld’ geen strafrechtelijk beginsel is. Claessen & De Vocht 2012, menen dat het adagium, hoewel

geen rechtsregel, tot op zekere hoogte in de Nederlandse jurisprudentie is terug te vinden.
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waaronder de persoon van de verdachte en het strafdoel (speciale preventie), aan bod komt.
117

2.3 Conclusie

In dit betrekkelijk korte hoofdstuk heb ik geprobeerd dat wat in de inleiding slechts is aan-

gestipt te verhelderen. Dat waren grofweg twee, nauw met elkaar samenhangende dingen.

Allereerst dat de strafrechtelijke toerekening een normatieve aangelegenheid is, waardoor zich

binnen het strafrecht een normativiteitskloof aftekent. Het strafproces moet uitmonden in

een normatief oordeel, maar tussen (materiële) waarheid en schuld bestaat een wereld van

verschil. In de tweede plaats heb ik aannemelijk proberen te maken dat deze normativiteitskloof

doorwerkt op het niveau van de verschillende betekenisschakeringen van schuld. Of het nou

om schuld in de zin van actus reus, mens rea, verwijtbaarheid of straftoemeting gaat, te allen

tijde veronderstelt de schuld een problematisering van de verhouding tussen daad, dader, en

de feiten en omstandigheden van het geval (het daad-dader-complex). Een kale, objectieve

beschrijving van de gedraging, of wat dat betreft de dader, is in alle gevallen onvoldoende.

Dient zich de vraag aan wat het strafrecht dan wel nodig heeft. Wat heeft de strafrechter nodig

om te kunnen zeggen dat een persoon, de verdachte, schuld heeft en dus straf verdient? Hoe

kan het strafrecht met andere woorden de normativiteitskloof overbruggen?

Zoals ik reeds in de inleiding en hierboven (zij het in bedekte termen) heb benoemd, is

de strafrechtelijke schuld niet iets dat wij rechtstreeks waarnemen, maar iets wat zich aan ons

opdringt door een bepaalde interpretatie, belichting en verweving van de feiten. Hoe kan

dit — een bepaalde interpretatie, belichting en verweving van de feiten — anders worden

begrepen dan een verhaal? Een verhaal waarin de verdachte wordt opgevoerd als personage,

en de feiten en omstandigheden van het geval als de overige verhaalselementen. De hypothese

die ik in het volgende hoofdstuk beproef, luidt dan ook dat het strafrecht, gesteld voor de

normativiteitskloof, zich alleen met behulp van narrativiteit van zijn normatieve taak kan (of

moet?) kwijten.
118

117
Kelk & De Jong 2016, p. 27. Voor een voorbeeld van een uitspraak waarin de rechter de persoonlijke om-

standigheden van de verdachte als strafverlagende factoren laat meewegen, zie: Hof Arnhem-Leeuwarden, 27

oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8679 (Persoonlijke omstandigheden).

118
Eigenlijk maak ik hier twee deels overlappende claims, één ‘sterke’ en één ‘zwakke’. De ‘sterke’ claim houdt in

dat het strafrecht, hoe je het ook wendt of keert, het bij de toerekening niet zonder verhalen kan stellen. Anders

geformuleerd: niet alleen behoort het strafrecht zich bij de toerekeningsoperatie van verhalen te bedienen, maar

zij doet — uit de aard der zaak — niet anders: zodra men zegt dat iemand ergens schuld aan heeft, dan voert

men diegene, en de overige feiten en omstandigheden van het geval, noodzakelijkerwijs in een verhaal op. De

zwakke claim houdt in dat dit slechts één van de mogelijkheden is om de normativiteitskloof te overbruggen.
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What, then, is time? I know well enough what it is, provided that nobody asks

me; but if I am asked what it is and try to explain, I am ba�ed.
1

Augustinus van Hippo, Confessiones (397-400 n.Chr.)

Waar het vorige hoofdstuk zich toelegde op een eerste, voorzichtige plaatsbepaling van narrati-

viteit binnen het strafrecht, zal thans de aandacht worden verlegd naar een begripsbepaling

van het begrip narrativiteit. Daartoe sta ik in de eerste plaats stil bij wat een verhaal tot een

verhaal maakt en betoog ik dat het narratief verband — ook wel de plot(structuur) — hét

wezenskenmerk van het verhaal vormt. Vervolgens zet ik op grond van Ricoeurs narratieve

theorie uiteen hoe de plot een morele waardering van de vertelde geschiedenis mogelijk maakt

of overdrachtelijker geformuleerd: hoe de plot de toehoorder of lezer van het feitelijke naar het

evaluatieve domein ‘voert’.
2

3.1 Quid est ergo narratio?

Het is lastig een sluitende de�nitie van het verhaal te geven. Rudrum maakt in dat verband

de vergelijking met één van Augustinus’ bespiegelingen waarin hij toegeeft dat zolang men

hem niet naar de betekenis van tijd vraagt, hij de betekenis kent, maar zodra men dat wel doet,

blijkt dat hij het antwoord schuldig moet blijven. Voor het verhaal geldt iets soortgelijks.
3

Wij

weten min of meer intuïtief wat verhalen zijn en herkennen ze dan ook als zodanig in een �lm,

boek of toneelstuk (‘We know it when we see it!’).
4

Maar of wij desgevraagd een heldere en

afgebakende de�nitie kunnen geven, blijkt voor zowel de leek als de narratoloog een heel ander

verhaal.
5

1
Augustinus (397-400 n.Chr.) 2011, p. 236.

2
Ricoeur 1992, p. 170: ‘(...) we have made narration serve as a natural transition between description and pre-

scription.’ Zie ook Dowling 2011, p. 44-45.

3
Rudrum 2006, p. 179.

4
Eigenlijk in elk (kunst)werk dat zich in tijd voltrekt, zie Bal 2017, p. 66. Vgl. Cahn & Meskin 2008, p. 123-130.

5
Zie ook Bal 2017, p. 3-5.

24
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Toch is dat waar de narratologie
6

zich in de kern op richt. Zij is bij uitstek het onder-

zoeksgebied dat zich toelegt op het ‘ontdekken, beschrijven en verklaren van de mechanica

van het verhaal en de elementen die verantwoordelijk zijn voor zijn vorm en functioneren.’
7

Hoewel het zich daartoe van een ingewikkeld (en volgens sommigen nodeloos ingewikkeld
8
)

begrippenapparaat bedient, houdt ook zij zich in eerste instantie bezig met het ‘oude probleem’:

‘wat betekent het dat een verhaal niet alleen ergens over gaat — over gebeurtenissen vertelt

— maar dat het in een verhaal ook en vooral altijd ergens om gaat? Wat betekent het dat een

verhaal een pointe heeft?’
9

Een positief, uitputtend antwoord op deze vraag is, als gezegd,

lastig te geven. Nuttiger is wellicht om na te gaan wat een verhaal in ieder geval níét is — een

neutrale opsomming of een kaal feitenrelaas
10

— en het daar mee te contrasteren.
11

Op deze

wijze wordt duidelijk in welk(e) opzicht(en) het ‘volwaardige verhaal’ zich onderscheidt van

deze ‘gemankeerde’, hieronder als annal en chronicle aan te duiden, verhaaltypen. Het is deze

benadering die ik in onderstaande voorsta.

In zijn poging het ‘wezenlijke’ van een volwaardig verhaal (narrative) op het spoor te

komen, formuleert Carroll een drietal noodzakelijke, maar onvoldoende eigenschappen.
12

Dit

zijn met andere woorden eigenschappen waarover een verhaal in ieder geval dient te beschikken

wil het ‘volwaardig’ zijn, maar daarvoor niet reeds voldoende zijn. Het eerste wezenskenmerk is

dat een verhaal altijd naar een reeks van twee of meer gebeurtenissen en/of toestanden verwijst.
13

Een verwijzing naar een enkele gebeurtenis en/of toestand volstaat derhalve niet.
14

In de tweede

plaats, en in aanvulling op het eerste vereiste, dient de reeks van gebeurtenissen waarover

het verhaal vertelt over hetzelfde onderwerp gaan. Enige thematische samenhang tussen de

gebeurtenissen, Carroll spreekt van een unified subject, vormt daarmee het tweede vereiste.
15

Tot slot dient de reeks gebeurtenissen binnen het verhaal in een duidelijke tijdsvolgorde te

6
De term narratologie, gemunt door de Bulgaars-Franse literatuurwetenschapper Tzvetan Todorov (1939-2017),

combineert het Latijnse narrare of narratio (vertellen of verhaal) met het achtervoegsel -logie dat zoveel betekent

als ‘verhandeling, theorie, wetenschap’, zie Herman 2007, p. 19.

7
Prince 1982, p. 163.

8
Van het Reve 1979, p. 15: ‘Maar open nu eens een handboek der literatuurwetenschap: duizenden woorden

worden gebruikt zonder dat er ook maar iets meer gezegd wordt dan ik in die zes zinnen heb gedaan. Bovendien

worden soms de hierboven beschreven onnozele zaken op beschamende wijze geïllustreerd met tekeningen en

bewezen door uitvoerige tellingen.’

9
Van Roermund 1993, p. 26-27

10
Zie De Jong 2009, p. 216 waarin Williams 2002, p. 238 wordt geciteerd.

11
Carroll en White benaderen het aldus, zie Carroll 2001; White 1981.

12
Carroll 2001, p. 119-120.

13
Carroll 2001, p. 119.

14
Carroll 2001, p. 119.

15
Carroll 2001, p. 119-120.
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zijn geplaatst; de term ‘reeks’ impliceert zulks reeds.
16

Beschikt een verhaal over deze drie

eigenschappen, dan kunnen we in ieder geval van een verhaaltype bespreken. Volwaardig is

dat verhaal als gezegd (nog) echter niet.
17

Daarvoor zal de reeks (i) temporeel geordende en (ii)

thematisch samenhangende (iii) gebeurtenissen aan een aanvullend vereiste moeten voldoen.
18

Dat meerdere van een volwaardig verhaal laat zich wellicht het best illustreren aan de hand

van de driedeling die Carroll en White maken tussen de annal, chronicle en narrative.
19

De

verhouding tussen de annal en chronicle (‘kroniek’) enerzijds en de narrative anderzijds, is dat

eerstgenoemden ten opzichte van de narrative door een bepaald gebrek worden gekenmerkt.

Waar de narrative beantwoordt aan wat men onder een volwaardig verhaal pleegt te verstaan,

gelden de annal en de kroniek als op enigerlei wijze ‘gemankeerde’ verhaaltypen.
20

Bij het meest

rudimentaire verhaaltype, de annal, manifesteert dat gebrek zich in de afwezigheid van een

thematische samenhang tussen de gebeurtenissen. Een annal verwijst namelijk naar een reeks

temporeel geordende, maar voor wat het overige betreft onsamenhangende gebeurtenissen.
21

Een opsomming van een aantal willekeurige historische gebeurtenissen kan als voorbeeld

dienen:
22

1566 De Beeldenstorm barst los.

1789 De Grondwet van de Verenigde Staten treedt in werking.

1917 De Oktoberrevolutie begint.

1964 Het Amerikaans Congres neemt de Tonkin-resolutie aan.

Het tweede verhaaltype, de kroniek, is een stap complexer dan de annal in die zin dat de

thematische samenhang waar het de annal aan ontbreekt, bij de kroniek wél aanwezig is. De

kroniek is daarmee een verhaal(type) dat naar een reeks gebeurtenissen verwijst die niet alleen

temporeel geordend, maar tevens in thematisch opzicht verenigd zijn.
23

Een kroniek over de

Franse Revolutie en de nasleep ervan zou als volgt kunnen luiden:
24

16
Carroll 2001, p. 120.

17
Dat geldt al a fortiori voor de annal.

18
Carroll 2001, p. 122.

19
Carroll 2001, p. 122; White 1981, p. 5. Voor de chronicle, zie ook Williams 2002, p. 238.

20
Carroll 2001, p. 121-122; White 1981, p. 5-6.

21
Carroll 2001, p. 121; White 1981, p. 5.

22
Carroll 2001, p. 121. Zie ook White 1981, p. 6-7.

23
Carroll 2001, p. 121; White 1981, p. 15-16.

24
Carroll 2001, p. 121.
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1789 De Bestorming van de Bastille luidt de Franse Revolutie in.

1792 De Nationale Conventie schaft het koningschap af.

1804 Napoleon wordt keizer.

1815 De Slag bij Waterloo markeert het einde van Napoleon, waarna de Bourbons op de

troon komen.

De kroniek is evenmin een volwaardig verhaal. Een reeks gebeurtenissen, een tempo-

rele ordening en een thematische samenhang zijn weliswaar noodzakelijke voorwaarden om

überhaupt van een verhaal(type) te kunnen spreken, maar zijn daarvoor als gezegd niet reeds

voldoende.
25

Wat onderscheidt nu een kroniek van een volwaardig verhaal? Een vergelijking

tussen twee voorbeelden ontleend aan Forsters klassieke Aspects of the Novel (1927)
26

— de

eerste een kroniek, de tweede een volwaardig verhaal — biedt daarop een antwoord (cursivering

MS):
27

1. The king died and then the queen died.
28

2. The king died, and then the queen died of grief.
29

Het eerste verhaaltype is een kroniek: het verwijst naar twee gebeurtenissen (het overlijden

van de koning en het overlijden van de koningin), waarbij de tweede gebeurtenis de andere

opvolgt (eerst sterft de koning, dan de koningin) en de gebeurtenissen in thematisch opzicht

samenhangen (het overlijden van een koninklijk echtpaar). Of, en zo ja, op welke wijze de twee

gebeurtenissen zich los van hun volgorde en thema tot elkaar verhouden, blijft ongewis. Hoe

anders is dat in het tweede voorbeeld, waarin de enkele toevoeging ‘of grief’ de tijdsaanduiding

‘then’ een meer-dan-temporele betekenis verleent.
30

Waar het overlijden van de koningin in

het eerste voorbeeld het overlijden van de koning slechts opvolgt, wekt het tweede voorbeeld de

suggestie dat het overlijden van de koningin daardoor is veroorzaakt. In het eerste voorbeeld

is derhalve sprake van een zekere mate van toeval of contingentie: de koningin had evengoed

25
Carroll 2001, p. 121-122.

26
Forster 1927.

27
Ik ontleen de bespreking van deze voorbeelden aan Van Roermund 1993, p. 27.

28
Forster 1927, p. 85.

29
Forster 1927, p. 85.

30
Van Roermund 1993, p. 27. Zie ook Adams 1989, p. 156-157.
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in leven kunnen blijven. Terwijl in het tweede voorbeeld sprake is van een bepaalde oorzake-

lijkheid en misschien zelfs noodzakelijkheid: was de koning niet overleden, dan de koningin

(hoogstwaarschijnlijk) evenmin.

Wat het volwaardige verhaal dus van een kroniek (of annal) onderscheidt, is een samenhang

tussen gebeurtenissen die loutere volgtijdelijkheid ontstijgt. Een dergelijke samenhang die een

tijdsvolgorde betekenisvol maakt, noemt Van Roermund de pointe van het verhaal.
31

Naast dat

een verhaal altijd ergens over gaat, gaat een verhaal, zo stelt Van Roermund, vooral ergens om.
32

Het eerste verhaal gaat over een koning die sterft en een koningin die daarna hetzelfde lot

ten deel valt. Het tweede verhaal gaat om een koningin die door het overlijden van de koning

aan verdriet sterft. Het verschil, zo stelt Forster, is dat wij bij de gebeurtenissen in het eerste

verhaal ons telkens ‘and then?’ afvragen, terwijl de gebeurtenissen in het tweede verhaal bij

de lezer vooral de vraag ‘why?’ oproepen.
33

Niet de inhoud (het ‘over’) maakt een verhaal dus

uniek — de annal en kroniek werken immers met dezelfde bouwstenen — maar het formele,

betekenisvolle(!) verband (het ‘om’) waarin het verhaal hen plaatst.
34

Een dergelijk narratief

verband wordt met verschillende termen aangeduid. Van Roermund spreekt als gezegd van de

pointe van een verhaal, Carroll van een narrative connection en veruit de meesten, waaronder

Forster, van de plot. De drie termen komen echter op hetzelfde neer voor zover zij ten opzichte

van de kroniek een aanvullende, meer-dan-temporele dimensie formuleren.
35

Wat moeten wij ons verder bij de pointe, plot of het narratief verband voorstellen? Ik schreef

reeds dat een verhaal door middel van de plot de suggestie wekt dat de gebeurtenissen die elkaar

opvolgen elkaar ook veroorzaken. Dat bleek onder meer uit het tweede verhaal van Forster

waarin de zinsnede ‘of grief’ de tijdsaanduiding ‘then’ een meer-dan-temporele betekenis

verleende, waardoor de lezer de indruk kreeg dat het overlijden van de koning en koningin niet

slechts na-elkaar, maar door-elkaar plaatsvonden. Wat Forsters voorbeelden illustreren, geldt in

principe voor elk verhaal. Steeds geeft het verhaal de lezer, al dan niet expliciet, het gevoel dat

de gebeurtenissen waarover het vertelt zich causaal tot elkaar verhouden.
36

Deze intuïtie is deels

gerechtvaardigd, deels ook niet. Zij is gerechtvaardigd, voor zover tussen de gebeurtenissen

wel degelijk een type causaal verband bestaat; ongerechtvaardigd voor zover daaronder een

volkomen — dat wil zeggen: noodzakelijk en voldoende — causaal verband begrepen wordt.

31
Van Roermund 1993, p. 27.

32
Van Roermund 1993, p. 29.

33
Forster 1927, p. 86.

34
Van Roermund 1993, p. 29.

35
Van Roermund 1993, p. 27.

36
Carroll 2001, p. 124-125.
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Dat Ferdinand Bardamu en Arthur Ganate in het begin van Reis naar het einde van de nacht
(Céline, 1932) toevallig op een terras op het place Clichy zitten, doet niet alles wat zich nadien

heeft afgespeeld (zijn omzwervingen in Afrika, de Verenigde Staten en Frankrijk) zonder meer

intreden.
37

Evenmin is het feit dat Leopold Bloom in het vijftiende hoofdstuk van Ulysses
(Joyce, 1922) een bordeel betreedt, vanuit narratief oogpunt reeds voldoende voor wat zich aan

het einde van het hoofdstuk zal afspelen (de ‘trans�guratie’ van de verstandhouding tussen

Bloom en Stephen).
38

Dat deze eerdere gebeurtenissen geen volledig causale, in de zin van noodzakelijk én vol-

doende relatie met de latere gebeurtenissen onderhouden, wil nog niet zeggen dat zij niet op

andere, en wel beperktere wijze causaal gerelateerd zijn. De eerdere gebeurtenissen constitueren

altijd op zijn minst een noodzakelijke (maar dus niet noodzakelijkerwijs voldoende!) voor-

waarde voor de latere gebeurtenissen.
39

Was Bardamu Arthur niet tegengekomen en hadden

zij niet wat op een terras op het place Clichy gedronken, dan had zich voor Bardamu ook nooit

de mogelijkheid aangediend om zich bij het regiment aan te sluiten.
40

Evenzo zou Bloom

Stephen niet als ‘zijn zoon’ hebben kunnen herkennen als hij Stephen daarvoor niet toevallig

in het bordeel in beschonken toestand had aangetro�en.
41

In beide voorbeelden zijn de eerdere

gebeurtenissen dus sine qua non voor hetgeen zich nadien afspeelt. Carroll spreekt in dat

verband, in navolging van Mackie, van een zogeheten INUS-voorwaarde: ‘an insu�cient but

necessary part of a condition which is itself unnecessary but su�cient for the result.’
42

Benadrukt zij nogmaals dat het hier gaat om gebeurtenissen die op zijn minst een conditio
sine qua non-verband (CQSN-verband) met de latere gebeurtenissen onderhouden. In voor-

komende gevallen vormen eerdere gebeurtenissen zowel een noodzakelijke als voldoende of

gedeeltelijk voldoende voorwaarde voor wat daarop volgt.
43

Om een heel banaal voorbeeld

te noemen: het gegeven dat Bloom ouder is dan Stephen vormt zowel een noodzakelijke als

voldoende voorwaarde voor het gegeven dat Stephen jonger is dan Bloom. Maar voor zover

een gebeurtenis of omstandigheid geen noodzakelijke en voldoende voorwaarde vormt, en

37
Céline (1932) 2018. Zie voor een interessante documentaire waarin de schrijver Gerard Reve (1923-2006) de

parallellen tussen Célines Reis naar het einde van de nacht en diens eigen leven bespreekt https://www.youtube.

com/watch?v=4HCrEi1WZVw (Lieshout, 1986).

38
Joyce (1922) 1986, p. 497. Deze interpretatie van het vijftiende hoofdstuk van Ulysses (Circe) ontleen ik aan

Blamires 1996, p. 60, 128-157

39
Zie voor het onderscheid tussen noodzakelijk en voldoende voorwaarden: Brennan 2017.

40
Céline (1932) 2018, p. 12.

41
Joyce (1922) 1986, p. 497; Blamires 1996, p. 60, 128-157

42
Carroll 2001, p. 123-125; Mackie 1965, p. 245.

43
Carroll 2001, p. 125.

https://www.youtube.com/watch?v=4HCrEi1WZVw
https://www.youtube.com/watch?v=4HCrEi1WZVw
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gesteld dat dat voor het merendeel van de gebeurtenissen binnen het verhaal geldt, kenmerkt

het narratief verband zich door een zekere onderbepaaldheid, in die zin dat de eerdere gebeur-

tenissen niet één, maar een verscheidenheid aan mogelijke latere gebeurtenissen openlaten.
44

Zo had Bardamu nadat hij zich bij het regiment had gevoegd evengoed kunnen deserteren,

zoals Robinson dat wel deed.
45

Uit niets volgt dat zijn levensloop zich noodzakelijkerwijs heeft

moeten ontvouwen zoals het zich ‘daadwerkelijk’ heeft ontvouwen.

Ook hier is echter enige nuance geboden. Ik spreek bewust van een zekere onderbepaald-

heid, omdat het repertoire aan mogelijke latere gebeurtenissen, behalve langs de weg van het

CQSN -verband, op twee andere manieren wordt begrensd. In de eerste plaats door het verhaal

zélf, dat langs de weg van de eerdere gebeurtenissen allerlei noodzakelijke voorwaarden opwerpt

waarvan latere gebeurtenissen niet zomaar kunnen afwijken.
46

Dat Bardamu op een een terras

op het place Clichy zit, er een optocht aan hem voorbijtrekt en hij ervoor kiest zich daarbij

aan te sluiten zijn stuk voor stuk omstandigheden die de levensloop van Bardamu, waaronder

zijn desillusies over (de) oorlog, goeddeels hebben bepaald. De tweede weg waarlangs het

repertoire aan mogelijke gebeurtenissen wordt begrensd, betreft de toehoorder of lezer die ten

aanzien van het verhaal bepaalde verwachtingen koestert.
47

Deze verwachtingen zijn deels door

het verloop van het verhaal, deels door de achtergrondkennis van de lezer ingegeven.
48

Een

goed, samenhangend verhaal wordt geacht deze verwachtingen niet te doorkruisen.
49

Doet het

verhaal dat wel, dan boet het zowel aan esthetische kwaliteit als geloofwaardigheid in.
50

Van

het Reve, alias Henk Broekhuis, verwoordt dat aldus:

(...) dat wat iemand in een boek doet — en trouwens alles wat in een boek gebeurt

— [moet] voor de lezer ‘aanvaardbaar’ (...) zijn in die zin, dat de lezer niet uitroept:

dat kan niet! Dat is in werkelijkheid niet mogelijk! Het moet zo zijn dat de lezer,

hoewel hij weet dat het verhaalde niet waar gebeurd is toch de indruk krijgt dat

het ‘had kunnen gebeuren’.
51

44
Carroll 2001, p. 122-124.

45
Céline (1932) 2018, p. 50-51.

46
Carroll 2001, p. 130-133.

47
Carroll 2001, p. 130-133.

48
Carroll 2001, p. 130-133; Van Roermund 1993, p. 28; De Jong 2009, p. 237. Hierover meer in sub-subparagraaf

3.2.4 van dit hoofdstuk.

49
De Jong 2009, p. 119-120. Zie ook Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 97-98.

50
Ook hierover meer in sub-subparagraaf 3.2.4 van dit hoofdstuk.

51
Van het Reve 1999, p. 179.
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Op grond van het voorgaande luidt de conclusie dat het onderscheidende kenmerk van

het volwaardige verhaal in het narratief verband, oftewel de plot, is gelegen. Waar een annal
een verenigd onderwerp mist, en het in een kroniek aan een betekenisvolle ordening ontbreekt,

sluit het volwaardige verhaal beide verhaaltypen in, maar onderscheidt zich daarvan gelijktijdig

doordat het tussen de verhaalselementen
52

betekenisvolle, meer-dan-temporele verbindingen

legt. Omdat de verbindingen in beginsel sine qua non zijn, begrenzen én scheppen zij het reper-

toire aan mogelijke gebeurtenissen.
53

Deze conclusie is, naar ik vermoed, weinig spectaculair.

Met betrekkelijk veel omhaal van woorden is niets anders gezegd dan dat een verhaal altijd

meer is dan een neutrale opsomming of kaal feitenrelaas, en dat het ‘extra’s’ van het verhaal

— de plot — de loutere volgtijdelijkheid ontstijgt. Had u, de lezer, in plaats van dit te lezen

een boek opengeslagen of een �lm gekeken, dan was u waarschijnlijk tot dezelfde conclusie

gekomen. Daar had u mij niet voor nodig.

Maar de analyse eindigt vanzelfsprekend niet hier. Twee, voor de onderzoeksvraag relevante

vragen blijven nog onbeantwoord. Ten eerste: Hoe wekt de plot in weerwil van de verwa-

terde causale verbindingen (CQSN -verband) die het aanbrengt de suggestie dat de vertelde

geschiedenis niet contingent, maar absoluut noodzakelijk is? In de tweede plaats, en wellicht

belangrijker, blijft de vraag onbeantwoord hoe het mogelijk is dat wij over het verhaal een

moreel oordeel kunnen vellen.
54

In de volgende paragraaf doe ik een poging op deze en andere

vragen een antwoord te geven. Daarnaast wordt een aantal aspecten die hierboven slechts zijn

aangestipt, waaronder de achtergrondkennis van de lezer en het betekenisvolle van de plot,

uitgebreider behandeld. Ricoeurs theorie over ‘narrativitijd’
55

dient daarbij als leidraad.

52
Een opmerking van terminologische aard: in dit paper worden de termen ‘verhaalselementen’, ‘gebeurtenissen’,

‘omstandigheden’ en ‘vertelde geschiedenis’ omwille van stilistische variatie afwisselend gebruikt. Met de vier

termen bedoel ik, tenzij anders aangegeven, min of meer hetzelfde. De termen ‘verhaalselementen’ en ‘vertelde

geschiedenis’ zijn uiteraard het ruimst.

53
Carroll 2001, p. 126, 130-133.

54
Zoals verderop nog zal blijken hangen deze twee vragen ten nauwste samen: voor een antwoord op de tweede

vraag dient men eerst de eerste vraag te beantwoorden. Zoals het er nu staat, wek ik misschien onterecht de

suggestie dat de volgorde andersom is.

55
Toen ik op deze term googlede om te controleren of de term reeds bestond/door iemand was gemunt, stuitte

ik op een lezing van Jos de Mul getiteld Musicali’tijd’, narrativi’tijd’ en simultaneV’tijd’. De tijdsopvatting in
het werk van de Amerikaanse componist Elliot Carter. Geheel origineel ben ik dus (helaas) niet.
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3.2 Ricoeurs Temps et Récit: ‘Narrativitijd’

Het is nu van belang om het wezenskenmerk van het verhaal — de plot — waarvan in de

inleiding werd gezegd dat het normatieve evaluatie in het algemeen en strafrechtelijke toere-

kening in het bijzonder mogelijk maakt, verder uit te diepen. Dat doe ik aan de hand van

Ricoeurs theorie over narrativiteit zoals hij deze uiteenzet in Time and Narrative (Temps ét
Récit).

56
Zonder al teveel op de zaken vooruit te lopen, kan daarover alvast het volgende wor-

den opgemerkt. Ricoeurs voornaamste verdienste is dat hij inzichtelijk maakt waarom en hoe

een verhaal de verteller in staat stelt het gebeurde te moraliseren
57

en de toehoorder of lezer,

op zijn beurt, het verhaalde te waarderen.
58

Parallel aan deze overgang van descriptie naar

prescriptie, of misschien daaraan voorafgaand, loopt de overgang van narratieve contingentie

naar noodzakelijkheid.
59

Want hoewel de plot in beginsel een narratieve onderbepaaldheid

inhoudt, krijgt de toehoorder of lezer niettemin het gevoel dat de zaken niet anders hadden

kunnen lopen. De narratieve contingentie wordt met andere woorden overschaduwd door de

suggestie van narratieve noodzakelijkheid. Ook voor de manier waarop de plot dit mogelijk

maakt, kunnen wij bij Ricoeur te rade gaan.

Maar net zo goed als dat Ricoeurs werk op dit gebied vernieuwend was, bouwt het evenzeer

voort op inzichten van zijn ‘voorgangers’ — zowel op het gebied van de narratologie als de

�loso�e in het algemeen. Ricoeur vervlecht inzichten die hij ontleent aan de fenomenologie,

hermeneutiek en de klassieke en moderne narratologie. Aan dit laatste vakgebied moet, met het

oog op een goed begrip van Ricoeurs narratieve theorie, een aantal (aanvullende) opmerkingen

worden gewijd. Daartoe bespreek ik allereerst in grove trekken het narratologisch begrippen-

apparaat van Aristoteles, dat Ricoeur ten dele volgt, ten dele amendeert. Daarna bespreek ik,

eveneens in grove trekken, het Franse structuralisme. Zoals verderop nog zal blijken, plaatst

Ricoeur de wetenschappelijke benadering van het (Frans) structuralisme in perspectief.
60

56
Ricoeurs Time and Narrative bestaat uit drie delen: Ricoeur 1990a; Ricoeur 1990b; Ricoeur 1990c. Voor de

interpretatie van dit werk leun ik sterk op Dowlings samenvatting (Dowling 2011). Daarnaast put ik inzichten

uit Ricoeurs Oneself as Another (1992).

57
White 1981, p. 19-23.

58
Zie daarvoor paragraaf 3.2.5 van dit hoofdstuk.

59
Zie daarvoor paragraaf 3.2.4 van dit hoofdstuk.

60
Hierover meer in sub-subparagraaf 3.2.5 van dit hoofdstuk.
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3.2.1 Narratologie avant la lettre: Aristoteles’ Poetica

Naast Plato (427–347 v.Chr.) geldt Aristoteles (384–322 v.Chr.) als de geestelijk vader van

de literatuurwetenschap, daar hij zich als eerste op een systematisch onderzoek naar verhalen

toelegde.
61

In Poetica bespreekt Aristoteles de wezenskenmerken van de tragedie en epos,

waarin zij verschillen en wat zij ongeacht hun genre gemeen hebben: een plot of muthos.62

Met de term ‘plot’ doelt Aristoteles op de manier waarop de gebeurtenissen in het verhaal zijn

geordend (the construction of the incidents) waarbij the incidents primair uit een afbeelding of

opvoering van een (dramatische) handeling bestaan (the imitation of the action).
63

De overige

aspecten van het verhaal
64

zijn ondergeschikt aan de plot, die volgens Aristoteles de ‘ziel van de

tragedie’ vormt.
65

Dat zien we onder andere terug in de rol die hij de personages toebedeelt: zij

fungeren slechts als werktuig voor de handelingen die zij verrichten. Het gevolg is dat wij ons

wel verhalen zonder personages, maar niet zonder een plot kunnen voorstellen.
66

Het idee dat een plot uit een imitation of action bestaat, hangt samen met het Platoonse

mimēsis dat zoveel betekent als nabootsing of imitatie.
67

Ook bij Aristoteles markeert het

mimēsis-begrip een relatie tussen het (kunst)werk enerzijds en de werkelijkheid die het afbeeldt

anderzijds.
68

Maar waar Plato kunst afwijst, precies omdat zij een nabootsing van de werkelijk-

heid inhoudt die ons op een nóg grotere, en wel tweevoudige afstand van die werkelijkheid

plaatst,
69

geldt de mimēsis bij Aristoteles als hét criterium voor schoonheid.
70

Kunst is dan

ook schoon voor zover zij erin slaagt de werkelijkheid na te bootsen. Anders dan de historicus,

doet de tragediedichter dit echter niet door te vertellen over zaken die zich werkelijk hebben

61
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 86, 88.

62
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 86.

63
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 95.

64
De overige aspecten van het verhaal zijn volgens Aristoteles: character, thought, diction, music, and spectacle, zie

Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 87-88.

65
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 96.

66
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 95. Zie ook Barthes 1975, p. 256: ‘In Aristotelian poetics, the notion of character

is secondary, entirely subordinated to the notion of plot. There can be fables without characters, according to

Aristotle, but there cannot be characters without fables.’

67
Plato (375 v.Chr.) 2000, p. 80-83 (393c): ‘But making yourself resemble someone else — either in the way you

speak or in the way you look — isn’t that imitating the person you make yourself resemble?’ Zie ook Pappas

2020.

68
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 93; Dowling 2011, p. 2-3. Zie ook Shields 2020, §13.

69
Plato (375 v.Chr.) 2000, p. 315-322 (598b): ‘Well, that’s the point of my question. In each individual case, what

is the object of painting? Does it aim to imitate what is, as it is? Or imitate what appears, as it appears? Is it

imitation of appeareance of truth?’ ‘(...) The creator of images, the imitator, has no knowledge of what is, but

only of what appears to be (...)’ (601c). Zie ook Pappas 2020, §2.3; Ricoeur 1990a, p. 34.

70
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 93.
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voorgedaan, maar over zaken die zich zouden kunnen voordoen.
71

Dat maakt dat de taak van

de dichter een universele is: het is aan hem of haar om de personages te laten doen of zeggen

wat eenieder in de gegeven omstandigheden waarschijnlijk of noodzakelijkerwijs zou doen of

zeggen.
72

Een �ctioneel verhaal ontleent zijn mimētische karakter dan ook aan de mate waarin

het de singuliere personages en hun handelingen universeel laat zijn.
73

Zo doet, zegt en voelt een

personage als Achilles bepaalde dingen die wij als lezer in de gegeven omstandigheden wellicht

ook zouden doen, zeggen of voelen. Dat hij in meerdere opzichten (historisch, ruimtelijk,

werkelijk enzovoorts) van ons verschilt, maar hetgeen hij doet, zegt of voelt ons niet bevreemdt,

is geheel en al de verdienste van Homerus.
74

Een volgend belangrijk Aristotelisch begrip is de anagnorisis, door Van den Vondel als

‘herkenisse’ vertaald.
75

Aristoteles de�nieert de herkenisse als een ‘change from ignorance

to knowledge, and so to either friendship or enmity, among people de�ned in relation to

good fortune or misfortune.’
76

Het gaat hier met andere woorden om het plotselinge besef

dat de zaken anders in elkaar steken dan de personages aanvankelijk dachten — een soort

voortschrijdend inzicht dus. Het schoolvoorbeeld van de herkennisse is Oedipus die nadat hij

beseft dat hij zijn vader heeft vermoord en met zijn moeder is getrouwd, zijn ogen uitsteekt.
77

Een ander voorbeeld dat Aristoteles gebruikt, betreft de voedster van Odysseus, Eurykleia, die

de als bedelaar vermomde Odysseus aan het litteken op zijn been herkent.
78

Nauw verweven met de herkenisse is het peripeteia-begrip, ook wel ‘de ommekeer’. Zoals de

term reeds aangeeft, gaat het hier om het omslagpunt binnen een verhaal waarbij een bepaalde

situatie of toestand in zijn spiegelbeeld verandert.
79

Te denken valt aan de typische rags to riches-
71

Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 97-99.

72
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 97-98.

73
Dit doet denken aan opvattingen van Schopenhauer over de kunst, zie Schopenhauer (1819) 2010, p. 259: ‘All

of our observations so far concerning art are grounded in the truth that the object of art that the artist aims

to portray and that the artist must cognize prior to his work as its seed and origin, — is absolutely nothing

other than an Idea in Plato’s sense: it is not the individual thing, the object of our common apprehension,

nor is it the concept, the object of rational thought and science.’ Voor zijn opvattingen over de tragedie, zie

Schopenhauer (1819) 2010, p. 279-280: ‘The true sense of tragedy is the deeper insight that the hero does not

atone for his particular sins, but for original sin instead, i.e. the guilt of existence itself: “Because the greatest

o�ence of man, Is that he was born” as Caldéron says with perfect frankness.’ Vgl. Ricoeur 1990a, p. 41.

74
Hierover meer in sub-subparagraaf 3.2.4 van dit hoofdstuk.

75
Knuvelder 1971, p. 365.

76
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 99.

77
Dit voorbeeld wordt door Aristoteles gebruikt, zie Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 99.

78
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 103.

79
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 99: ‘A reversal is a change of the actions to their opposite (...)’
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verhalen,
80

waarbij een personage van iets naar iets gaat, of, zoals Aristoteles het liever zag: de

fall from grace-verhalen, waarbij het personage precies het tegenovergestelde pad bewandelt.
81

Volgens Aristoteles is de herkennisse het fraaist wanneer zij door de ommekeer wordt ingeluid

of daarmee samenvalt. Illustratief in dat verband is wederom het verhaal van Oedipus die na

zijn herkenisse een bestaan als zwerver gaat leiden.
82

Andere, meer hedendaagse voorbeelden

van verhalen waarin het hoofdpersonage beide herkenissen en ommekeren doormaakt (rags to
riches én fall from grace), zijn Barry Lyndon83

(Kubrick, 1975) en Scarface84
(De Palma, 1983).

Eén en ander zal uiteindelijk bij de toehoorder of lezer, die van dit alles getuige is, tot een

zuivering (ook wel: loutering) van zijn of haar emoties moeten leiden: de zogeheten katharsis.85

3.2.2 Moderne narratologie: Het Franse structuralisme

Hoewel Aristoteles waarschijnlijk eigenhandig de weg heeft bereid voor wat we nu de lite-

ratuurwetenschap noemen,
86

kwam zij pas in de 20
ste

eeuw tot volledige wasdom. Was de

literatuurwetenschap — of wat daarvoor doorging — tot dan toe genre- en verhaalgebonden,

onder aanvoering van namen als Barthes, Greimas en Genette maakte zij zich los van een speci-

�ek genre of verhaal en ging ze zich voortaan op verhalen in abstracto richten.
87

Het resultaat:

een ware literatuurwetenschap, door Todorov narratologie gemunt.
88

Voor haar benadering

putte de narratologie uit de structurele semiotiek van de Zwitserse taalwetenschapper Ferdi-

nand De Saussure (1857-1913), die onderscheid maakte tussen het taalsysteem (la langue) en de

concrete taaluitingen (la parole).
89

Dit onderscheid namen de narratologen in zoverre over,

80
Zie over dit type verhalen Booker 2004, p. 51-68.

81
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 100.

82
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 99.

83
Barry Lyndon (gespeeld door Ryan O’Neal) kent twee herkenissen en gelijktijdige ommekeren: de dood van

Sir Charles Lyndon, waardoor hij met de rijke Gravin of Lyndon kan trouwen (rags-to-riches); en de dood van

Bryan, de zoon van Barry Lyndon, die hem en de gravin in een depressie doet storten (fall-from-grace).

84
Tony Montana (gespeeld door Al Pacino) kent eveneens twee herkenissen en gelijktijdige ommekeren: de

moord op een voormalige Cubaanse generaal, waardoor Tony Montana een green card krijgt (rags to riches); en

wanneer hij weigert een journalist te vermoorden en zich daardoor de woede van drugsbaron Alejandro Sosa

op de hals haalt (fall from grace).

85
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 95. Voor de verschillende interpretaties van het omstreden katharsis-begrip, zie

Halliwell 1998, p. 350-356.

86
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 86, 88.

87
Ik laat het het Russische formalisme buiten beschouwing omdat bijvoorbeeld Vladimir Propp (1895-1970) zich

tot een bepaald genre (het sprookje) beperkte, zie Propp (1928) 1968. Zie voor het Franse structuralisme bij-

voorbeeld Barthes 1975; Genette 1983.

88
Herman 2007, p. 19, 28-29.

89
Scholz, Pelletier & Pullum 2020, §2.
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dat ook zij onderscheid maakten tussen hét verhaal als systeem of structuur enerzijds, en de

vele verhalen die daarvan concrete manifestaties zijn anderzijds.
90

Omdat de narratologie zich

bezighoudt met de manier waarop de veelheid aan verhalen zich tot het systeem verhouden —

hiertussen de relaties onderzoekt — is haar benadering wezenlijk structureel van aard.
91

Greimas’ modèle actantiel

De actantiële theorie van de Litouwse linguïst Algirdas Julien Greimas (1917-1992) biedt een

sprekend voorbeeld van de structurele benadering van de narratologie. Deze theorie houdt kort

gezegd in dat ieder personage uit willekeurig welk verhaal zich tot een bepaald type acteur,
92

door Todorov actants genoemd, laat herleiden.
93

Afhankelijk van hoe je ze telt, onderscheidt

Greimas zes of zeven actants: het (anti-)subject, object, de begunstiger, ontvanger, helper en

ten slotte de tegenstander.
94

Wat een bepaalde actant de�nieert, is een functioneel kenmerk.

Functioneel, omdat de actant zijn of haar kenmerk ontleent aan de formele rol die hij of zij

binnen het verhaal vervult. En gezien in elk verhaal een bepaald streven of doel centraal staat,

relateert Greimas het functionele kenmerk van de actant aan dit in het verhaal gearticuleerde

‘doel’, ‘streven’ of ‘telos’.95
Niet wie of wat de acteur is, maar wat hij doet typeert de actant.96

Door vervolgens na te gaan welke functie een personage of acteur vervult ten opzichte

van het in het verhaal gearticuleerde ‘doel’, kan hij, zij of het (want ook niet-personen kunnen

actants zijn
97

) onder het ene of andere type actant worden gebracht. Zo kwali�ceert een

personage als ‘helper’ wanneer hij het ‘subject’ bij het bereiken van diens doel op enigerlei wijze

behulpzaam is.
98

De ‘tegenstander’ vervult precies de tegenovergestelde ‘functie’: hij, zij of het

90
Herman 2007, p. 19, 28-31; Herman, Jahn & Ryan 2010, p. 572-573. Zie ook Ricoeur 1990b, p. 30; Barthes 1975.

91
Bal 2017, p. 26; Todorov 1969, p. 70: ‘First of all, one can contrast two possible attitudes toward literature: a

theoretical attitude and a descriptive attitude. The nature of structural analysis will be essentially theoretical

and non-descriptive; in other words, the aim of such a study will never be the description of a concrete work.

The work will be considered as the manifestation of an abstract structure, merely one of its possible realizations;

an understanding of that structure will be the real goal of structural analysis. Thus, the term “structure” has,

in this case, a logical rather than spatial signi�cance.’ Zie ook Scholz, Pelletier & Pullum 2020.

92
De term ‘acteur’ moet in dit verband als een neutrale term worden opgevat, zie Bal 2017, p. 104-105. Zie ook

De Jong 2009, p. 218

93
Greimas 1987, p. 106-120; Bal 2017, p. 166; Brooks 1992, p. 16-17; De Jong 2009, p. 218 (voetnoot 152). Hiervoor

putte Greimas veel inspiratie uit de functies van Propp, zie Ricoeur 1990b, p. 45.

94
Bal 2017, p. 166-172; De Jong 2009, p. 218-219.

95
Bal 2017, p. 166-167; De Jong 2009, p. 218 (voetnoot 152).

96
Barthes 1975, p. 257-258.

97
Dat een actant een neutraal en abstract begrip is, blijkt uit het feit dat naast mensen, ook dieren, voorwerpen,

karaktertrekken enzovoorts actant kunnen zijn, zie Bal 2017, p. 167-168.

98
Bal 2017, p. 170; De Jong 2009, p. 218.
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werkt het strevende ‘subject’ tegen.
99

De actants worden dus getypeerd door, en ontlenen hun

functie aan de manier waarop zij zich (indirect) tot het subject of object verhouden. Omdat

daarnaast één en hetzelfde personage binnen het verhaal meerdere functies kan vervullen, is

het mogelijk dat het als meer dan één type actant kwali�ceert.
100

Een korte beschrijving van de

zeven typen actants aan de hand van de novelle The Old Man and the Sea (Hemingway, 1952)

kan het voorgaande wellicht verduidelijken:
101

1. Het subject: Iets of iemand die een ‘binnen het verhaal gearticuleerde doel of streven’

najaagt.
102

— Voorbeeld: Santiago, ‘The Old Man’

2. Het object: Iets of iemand die door het subject wordt verlangd en dus nagestreefd of

nagejaagd.
103

— Voorbeeld: De door santiago begeerde zeilvis

3. De begunstiger: Iets of iemand die het subject bijstaat in het verwerven van zijn ob-
ject.

104
— Voorbeeld: Santiago’s wilskracht

4. De ontvanger: Iets of iemand die een persoon, voorwerp of een ander object van verlan-

gen voor zichzelf verlangt. De ontvanger valt doorgaans, maar niet noodzakelijkerwijs

samen met het subject.
105

— Voorbeeld: Wederom Santiago, ‘The Old Man’

5. De helper en de tegenstander: Iets of iemand die indirect gerelateerd is aan het door

het subject begeerde object doordat hij, zij of het het subject op incidentele basis
106

in

zijn streven mee- respectievelijk tegenwerkt.
107

— Voorbeeld: De haaien

6. Het anti-subject: Niet te verwarren met de tegenstander. Waar een tegenstander het

subject slechts op incidentele basis tegenwerkt, streeft het anti-subject een eigen, met

dat van het subject strijdig doel na.
108

— Voorbeeld: Santiagos pech of het lot

99
Bal 2017, p. 170; De Jong 2009, p. 218.

100
Bal 2017, p. 170-172; De Jong 2009, p. 218 (voetnoot 152).

101
Hemingway 1952.

102
Bal 2017, p. 166-167; De Jong 2009, p. 218.

103
Bal 2017, p. 166-167; De Jong 2009, p. 218.

104
Bal 2017, p. 168-170; De Jong 2009, p. 218.

105
Bal 2017, p. 168-170; De Jong 2009, p. 218.

106
Hierin onderscheiden zij zich van de meer structurele begunstiger en het anti-subject, zie daarvoor Bal 2017,

p. 170-172; De Jong 2009, p. 218-219.

107
Bal 2017, p. 170-171.

108
Bal 2017, p. 172-173; De Jong 2009, p. 219.
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Het voorgaande laat zich ook schematisch weergeven. Onderstaande �guur is één van de

velen manieren waarop Greimas’ actantiële theorie kan worden geconceptualiseerd.
109

Figuur 3.1 Greimas’ modèle actantiel

Aan de hand van dit actantieel model (modèle actantiel) kunnen wij in één oogopslag

zien hoe de actants zich onderling verhouden. Bovendien zien we zowel de door Greimas

geformuleerde teleologische structuur als de dialectische verhoudingen van het verhaal terug.

De teleologische structuur herkennen we aan de manier waarop het schema door middel van

een pijl het subject met het object van verlangen verbindt. De dialectische verhoudingen van

het verhaal blijken uit de manier waarop het schema de verschillende actants in tegengestelde

begrippenparen plaatst. Het begrippenpaar helper vs. de tegenstander is daarvan een voorbeeld.

Todorovs théorie d’équilibre

Ook de théorie d’équilibre van de Bulgaars-Franse �losoof Tzvetan Todorov (1939-2017) is

representatief voor de wetenschappelijke methode van het Franse structuralisme. Volgens deze

theorie impliceert de plot altijd een verschuiving van het ene ‘equilibrium’ naar het andere.
110

Elk verhaal, zo stelt Todorov, begint met een bepaalde status quo die gaandeweg door toedoen

van het lot of de personages verstoord raakt. Zodra men deze verstoring als zodanig (h)erkent,

doet men een poging de oorspronkelijke status quo te herstellen of indien dat niet mogelijk

blijkt, hem te vervangen. De slotsom: een nieuwe of herstelde status quo.
111

Todorovs théorie
d’équilibre laat zich eveneens schematisch weergeven, en wel als volgt:

109
Voor een vergelijkbaar schema, zie Brooks 1992, p. 16.

110
Todorov 1969, p. 75.

111
Todorov 1969, p. 75; Todorov 1971, p. 39.
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Figuur 3.2 Todorovs théorie d’équilibre

Een eenvoudig voorbeeld van de door Todorov beschreven golfbeweging biedt Stoner
(Williams, 1965).

112
In deze campus- of Bildungsroman wisselen periodes van verontrusting —

een ongelukkig huwelijk, een weinig indrukwekkende academische carrière, een moeizame

relatie met zijn dochter enzovoorts — zich voortdurend af met periodes van berusting. Tel-

kens wanneer een verstoring van het ene equilibrium optreedt, schept de stoïcijnse Stoner

een nieuw equilibrium door zich naar de nieuwe stand van zaken te schikken. De ultieme

berusting bestaat uiteindelijk in zijn dood. Misdaad en straf 113
(Dostojevski, 1866) kan ook in

een aantal equilibria worden onderscheiden.
114

Het eerste equilibrium bestaat uit het leven

dat Raskolnikov
115

voorafgaand aan de moord op de woekeraarster leidt; de verstoring bestaat

vervolgens in de moord op de woekeraarster; en het nieuwe equilibrium, tot slot, in Raskol-

nikovs boetedoening en verlossing.
116

Ten slotte, en wellicht ten overvloede, kan nog worden

112
Williams 2010 (1965).

113
Dostojevski (1866) 2007.

114
Plaatst men de nieuwe Nederlandse vertaling van de titel van het boek, Misdaad en Straf, voor de oude, Schuld
en boete, dan heeft men een goede samenvatting van de golfbewegingen die Raskolnikov doormaakt.

115
Saillant detail: De naam Raskolnikov is afgeleid van raskolnik (scheurmaker) dat op zijn beurt van raskol
(schisma) is afgeleid (Nomen est omen), zie Dostojevski (1866) 2007, p. xx..

116
Dostojevski (1866) 2007, p. 549-551: ‘But here begins a new account, the account of a man’s gradual renewal,

the account of his gradual regeneration, his gradual transition from one world to another, his acquaintance



40 Hoofdstuk 3 Narrativiteit en het verhaal: Een begripsbepaling

gewezen op Siddharta (Hesse, 1922). In deze roman die over de spirituele reis van Siddharta
117

vertelt, wordt het oorspronkelijke equilibrium, dat van ascese, verstoord door een periode van

losbandigheid, maar uiteindelijk (in ere) hersteld door een moment van verlichting.

Na dit oponthoud waarin de belangrijkste begrippen van Aristoteles’ Poetica en de moderne

narratologie in grove trekken zijn beschreven, kan eindelijk worden aangevangen met de voor

dit paper meest relevante narratieve theorie: Ricoeurs ‘narrativitijd’. Ik kan me voorstellen dat

het voorgaande niet rechtstreeks relevant is voor de beantwoording van de onderzoeksvraag.
118

Maar gezien Ricoeurs theorie noodzakelijk is ter beantwoording van de onderzoeksvraag,

en zijn theorie op het voorgaande voortborduurt, vormden de vorige paragrafen een evenzo

noodzakelijke tussenstap.

3.2.3 Mimēsis1: Setting the stage

Als gezegd verweeft Ricoeur in Time and Narrative (Temps et Récit) inzichten en begrippen

die hij ontleent aan Aristoteles’ Poetica.
119

Tegelijkertijd wijkt hij daarvan af doordat hij enerzijds

de reikwijdte van de Aristotelische begrippen verruimt — dat wil zeggen: genrebreed maakt
120

— en hen anderzijds herinterpreteert.
121

Dat geldt in het bijzonder voor Aristoteles’ mimēsis-
begrip.

122
Waar dit begrip bij Aristoteles een verhouding tussen de in het verhaal opgevoerde

handelingen en de werkelijkheid uitdrukt (de zogeheten mimēsis praxeos), verwijst mimēsis bij

Ricoeur naar een creatief proces dat zich in drie op elkaar voortbouwende stadia ontvouwt:

mimēsis1, mimēsis2 en mimēsis3.
123

De eerste fase, mimēsis1 of pre�guratie, verwijst naar wat Ricoeur aanduidt als de pre-

narratieve structuur van de menselijke ervaring in het algemeen, en van het menselijk handelen

in het bijzonder.
124

Zoals het voorvoegsel pre- reeds aangeeft, doelt Ricoeur hier op een initieel

with a new, hitherto completely unknown reality.’ Zie ook Frank 2010, p. 506-508.

117
Nog een saillant detail: de naam Siddharta is een samenstelling van siddha (volbracht) en artha (doel). Samen

betekenen zij zoveel als ‘hij die zijn doel(en) volbracht heeft’. Zie ook Leeming 2005, p. 287-291.

118
De onderzoeksvraag luidt: Wat heeft men in het strafrecht nodig om een feitelijke uiteenzetting geschikt te maken,
zodat daaraan de conclusie kan worden verbonden dat de verdachte ‘schuld heeft’ en dus ‘straf verdient’?

119
Ricoeur 1990a, p. 31: ‘The second great text that animated my inquiry is Aristotle’s Poetics.’

120
Ricoeur 1990a, p. 31-34 en 38; Gaakeer 2019, p. 145.

121
Dowling 2011, p. 1.

122
Ricoeur 1990a, p. 32-37, Dowling 2011, p. 2.

123
Ricoeur 1990a, p. 45 en 52; Dowling 2011, p. 1-3; Gaakeer 2019, p. 145-146. Bij voorbaat zij gezegd dat de

drie bewegingen voor een deel in elkaar overlopen en daardoor enig overlap in de bespreking van de drie fasen

onvermijdelijk is.

124
Ricoeur 1990a, p. 54-55, 74; Dowling 2011, p. 3; Gaakeer 2019, p. 146.
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en basaal begrip dat wij van de werkelijkheid hebben.
125

Behalve initieel en basaal, is ons begrip

van de werkelijkheid ook indirect. Want tot de werkelijkheid als zodanig — door de Duitse

�losoof Immanuel Kant (1724-1804) de noumena of de Dinge an sich genoemd — hebben we

nou eenmaal geen toegang.
126

We kunnen de werkelijkheid zoals zij echt is hoogstens indirect

kennen, en wel langs de weg waarop zij aan ons verschijnt.
127

In zoverre is het menselijk subject

dan ook een passief en empirisch wezen; de veelheid aan zintuiglijke indrukken die het van

de noumena of Dinge an sich ontvangt, vormt de basis van zijn kennis.
128

Tegelijkertijd is het

menselijk subject, voor zover het de zintuiglijke indrukken actief ordent, synthetiseert en

categoriseert, een rationeel en productief wezen.
129

Eén van de manieren waarop het menselijk subject de zintuiglijke indrukken verwerkt, is

door uitoefening van wat men in de literatuur ook wel aanduidt als het menselijk vermogen

tot ‘symbolisering’.
130

Symbolisering houdt kort gezegd in dat de mens aspecten van de werke-

lijkheid aanduidt en hen in een bepaalde betekenis ‘vastzet’.
131

Binnen een symbolisch stelsel

heerst dan overeenstemming over wat het ‘symbool’ aanduidt en wat de betekenis daarvan is.

Anders dan de term ‘symbool’ in het dagelijks spraakgebruik, is het symbool — in het kader

van het vermogen tot symbolisering — niet iets dat naar iets anders verwijst en daarvoor in de

plaats komt. In plaats daarvan moeten we het symbool begrijpen als iets dat ‘actief vorm geeft

aan of [zich] inscribeert (...) in iets anders waarin het niet vervat is.’
132

De taal is in dit verband misschien wel het voorbeeld dat het meest tot de verbeelding spreekt.

Zij verschaft de mens symbolen (tekens) waarmee hij of zij objecten en andere subjecten in zijn

of haar omgeving kan aanduiden.
133

De tekens en wat zij aanduiden worden door een bepaalde

taalgemeenschap gedeeld. Zo refereert de Nederlandse taalgemeenschap met het woord ‘�ets’

125
Ricoeur 1990a, p. 46 en 74. Ricoeur noemt dit initiële en basale begrip van de werkelijkheid en het menselijk

handelen ook wel de semantics of action, zie Ricoeur 1990a, p. 54; Dowling 2011, p. 53-69.

126
Ricoeur 1990a, p. 57. Zie onder andere Kant (1781/1787) 1999, p. 168 (A42-A43/B59-B60); Rohlf 2020, §3.

127
Voor een bespreking van Kants Transcendentale Idealisme, zie Stang 2018.

128
Kant (1783) 2004, p. 156-158: ‘In whatever manner and through whatever means a cognition may relate to

objects, intuition is that by which it relates to objects immediately, and that toward which, as a means, all

thought aims. But intuition takes place only insofar as the object is given to us; this in turn, however, is made

possible, for us human beings at least, only through the object’s a�ecting the mind in a speci�c manner.’

129
Kant (1783) 2004, p. 162-166: ‘By synthesis in its most general signi�cation, however, I understand the act of

adding diverse representations to one another, and of comprehending their manifoldness in a cognition. (...)

But, to bring this synthesis to concepts is a function that pertains to the understanding, and through which it

for the �rst time furnishes us with cognition in the strict sense.’

130
Ricoeur 1990a, p. 54 en 57-59. Zie ook De Jong 2016, p. 4.

131
De Jong 2016, p. 4.

132
De Jong 2009, p. 277 (voetnoot 83); Ricoeur 1990a, p. 57-59. Vgl. Mooij 2010, p. 223-224.

133
De Jong 2016, p. 4.



42 Hoofdstuk 3 Narrativiteit en het verhaal: Een begripsbepaling

aan een ‘tweewielig voertuig dat door het trappen op pedalen wordt voortbewogen’ en met

het woord ‘stoel’ aan een ‘zetel voor één persoon, gewoonlijk voorzien van een rugleuning

en van poten’.
134

Niets van het teken ‘�ets’ of ‘stoel’ onderhoudt een ‘natuurlijke’ relatie met

de fysieke objecten die wij ermee aanduiden: met het woord ‘�ets’ hadden we evengoed een

‘stoel’ kunnen aanduiden en vice versa.
135

Maar nu de relaties tussen het symbool en het object

min of meer vaststaan, weten wij welk object iemand meent aan te duiden wanneer hij van

‘�ets’ of ‘stoel’ spreekt. Taal is hiermee een eerste manier waarop de mens de absolute, brute

natuurwerkelijkheid versymboliseert en voor betekenis(verlening) vatbaar maakt.
136

Cultuur is een tweede en minstens zo belangrijke manier. Ook zij verschaft de mens

tekens of een ‘netwerk van betekenissen’ aan de hand waarvan wij de werkelijkheid kunnen

begrijpen.
137

Een vrij eenvoudig en wellicht inmiddels wat sleets voorbeeld dat het voorgaande

kan illustreren, is het opsteken van een hand.
138

Verricht je deze handeling in een veilinghuis,

dan betekent zij iets wezenlijks anders dan, ik noem maar wat, de Tweede Kamer.
139

In het

eerste geval breng je een bod uit, in het tweede geval een stem. Oftewel: de in een bepaalde

(sub-)cultuur geldende normen verlenen de handeling
140

een sociaal geldige betekenis die zij

niet reeds van nature bezit.
141

Uit het voorgaande is wellicht gebleken dat aan de uitoefening van het menselijk vermogen

tot symbolisering een zekere ambivalentie kleeft.
142

Aan de ene kant zorgen de symbolische

stelsels ervoor dat het menselijk subject ‘op een speci�ek menselijke wijze toegang tot de werke-

lijkheid’ heeft.
143

Maar aan de andere kant gaat door het gebruik van de symbolische stelsels ook

134
Dikke Van Dale 2020 onder respectievelijk ‘stoel’ en ‘�ets’.

135
Toegegeven: dit is wel een erg nominalistische voorstelling van zaken; het ligt iets genuanceerder, zie Jensen

2015. Zie ook De Jong 2009, p. 277-278.

136
De Jong 2009, p. 144-145.

137
Ricoeur 1990a, p. 57-58; Di Donato 2019, p. 18; Dowling 2011, p. 3.

138
Loth 1992, p. 29.

139
Ricoeur 1990a, p. 58.

140
Een opmerking van terminologische aard: De termen ‘verrichting’ en ‘handeling’ worden in dit paper afgewis-

seld. In beide gevallen gaat het echter om een genusbegrip, dat de verschillende speci�caties van handelingen

en verrichtingen (denk aan schrijven en spreken) omvat.

141
Di Donato 2019, p. 18-21. Ook hier geldt dat cultuur niet iets is wat we ‘in de natuur aantre�en’, zie Di Donato

2019, p. 218: ‘If we adopt Geertz’s de�nition of culture, we accept that ‘cultural meanings’ are not ‘given’, but

shaped by human beings in speci�c (social, institutional and material) contexts. To queue at the post o�ce,

give up our seat on the bus to a pregnant woman or apply for a certi�cate from the town hall are practices that

do not exist in nature, but are modelled within speci�c frameworks of action.’

142
De Jong 2016, 4-6; De Jong 2009, p. 436 (voetnoot 81).

143
De Jong 2016, p. 4-5: ‘De objecten in de wereld kunnen worden waargenomen doordat zij aan ons verschijnen,

niet binnen een oneindige, fysieke ruimte, maar binnen een sociaal gedimensioneerde en dus tot voor mensen

hanteerbare proporties teruggebrachte geleefde ruimte.’
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altijd iets verloren.
144

Voor zover de symbolische stelsels immers een ‘grond’ tussen de mens

en de onmiddellijke, vóór-symbolische werkelijkheid invoegen, plaatsen zij hem op een (nóg

grotere) afstand van diezelfde werkelijkheid.
145

Hoewel symbolische stelsels als taal en cultuur

dus constitutief zijn voor een initieel begrip van de in beginsel niet voor betekenis vatbare

werkelijkheid,
146

benemen ze de mens tegelijk voor goed de toegang tot die werkelijkheid.
147

Ter afronding van mimēsis1, zal tot slot nog aandacht moeten worden besteed aan twee

concepten die Ricoeur aan deze eerste mimēsis-beweging koppelt: het Erklären-Verstehen
onderscheid en de fenomenologische intentionaliteit die daar nauw mee samenhangt.

148
Beide

concepten dienen ter aanvulling op mimēsis1, voor zover zij inzichtelijk maken hoe wij in staat

zijn aan de hand van de symbolische stelsels menselijk handelen te begrijpen (zowel in het

algemeen als in verhalen). In onderstaande bespreek ik beide concepten kort.

Erklären vs. Verstehen: Twee verschillende werkelijkheidsdomeinen

In de eerste plaats wortelt mimēsis1 in het onderscheid dat de Duitse �losoof Wilhelm Dilthey

(1833-1911) maakt tussen Erklären en Verstehen.
149

Er bestaan, zo stelt Dilthey, twee dimensies

van één en dezelfde werkelijkheid — de uiterlijke en de innerlijke — die elk op een eigen

manier moeten worden gevat.
150

Waar de uiterlijke werkelijkheid het domein van de (na-

tuur)feiten betreft, daar bestrijkt de innerlijke werkelijkheid het domein van wat Dilthey de

144
De Jong 2016, p. 5-6 en 436 (voetnoot 81).

145
De Jong 2016, p. 4.

146
Ricoeur 1990a, p. 58 en 81; Dowling 2011, p. 3.

147
De Jong 2016, p. 4-5: ‘De prijs die de mens betaalt voor de door de taal geschapen afstand tot de onmiddellijke

werkelijkheid is dat die onmiddellijke werkelijkheid, voor zover symbolisch bemiddeld, onbereikbaar wordt.

De opbrengsten van de separatie tussen mens en werkelijkheid zijn evenwel groter dan de kosten. Zonder een

dergelijke ingreep zouden subjectieve percepties en uitingen opgesloten blijven in een chaotische werkelijk-

heid.’ Zie in dit verband eveneens het door door Hans-Georg Gadamer (1900-2002) gemunte begrip ‘horizon’

(zie Taylor 2002; Malpas 2018, §2-3.3.). Met dit begrip verwijst Gadamer naar de veelheid aan ervaringen, voor-

oordelen en de kennis waarover de mens beschikt en die hem in staat stellen de ander te begrijpen. De term

vooroordeel moet hier niet als pejoratief worden begrepen, maar staat simpelweg voor de kennis die aan een

oordeel voorafgaat: vóór-oordeel. Naast een positief of constitutief aspect, kan aan de horizon ook een nega-

tief aspect worden onderkend. Gezien wij ons onmogelijk aan onze horizon kunnen onttrekken, zal het begrip

van de ander hierdoor altijd op enigerlei wijze worden vertekend. De term ‘(gezichts)einder’, een synoniem

voor horizon, brengt dat wellicht het best tot uitdrukking.

148
Zie respectievelijk Ricoeur 1990a, p. 41, 56 en 138-142.

149
Dilthey was in grote mate schatplichtig aan het werk van de Duitse �losoof en theoloog Friedrich Schleier-

macher (1768-1834), zie Mueller-Vollmer 2006, p. 23-24. Zie ook Ricoeur 1990a, p. 41 en 57; Palmer 1969, p.

114-115.

150
Makkreel 2020, §2.1: ‘The �nal understanding (Verstehen) aimed at by Dilthey’s human sciences must draw on

all our capacities and is to be distinguished from the mere intellectual and abstract understanding (Verstand)

of Kant’s natural sciences.’ Zie ook Palmer 1969, p. 114-115; De Jong 2009, p. 108-111.



44 Hoofdstuk 3 Narrativiteit en het verhaal: Een begripsbepaling

Lebensäußerungen noemt.
151

De uiterlijke werkelijkheid kunnen wij, precies omdat zij de na-

tuurfeiten betreft, in termen van causaliteit en wetmatigheden verklaren (Erklären). ‘[D]at je

nat wordt als je in de regen loopt of dat een steen verder vliegt naarmate je hem met meer kracht

wegslingert’ zijn eenvoudige, maar daardoor niet minder tre�ende voorbeelden van dergelijke

onwrikbare natuurwetten.
152

Omdat de innerlijke werkelijkheid daarentegen betrekking heeft

op de menselijke beleving van de werkelijkheid, zoals zij zich bijvoorbeeld neerslaat in taal,

kunst, religie enzovoorts, kan zij niet in dezelfde termen van oorzaak en gevolg — laat staan

natuurwetten — worden gevat.
153

De innerlijke werkelijkheid vormt daarmee in de eerste plaats

het studieobject niet van de natuurwetenschappen, maar dat van de geesteswetenschappen.
154

Dat betekenisvol handelen zich niet in termen van oorzaak en gevolg laat begrijpen, behoeft

wellicht enig nuance.
155

De gedraging, zo zou men kunnen betogen, is een causale keten als elke

andere, met de wil als oorzaak en de daaruit voortvloeiende lichaamsbeweging als gevolg.
156

De crux is echter dat voor zover aan menselijk gedrag oorzaken ten grondslag liggen, dat

geen ‘gewone’, causaal-wetmatige oorzaken zijn, maar ‘intentionele’ oorzaken — ook wel:

redenen of intenties.
157

Wanneer we ons dus afvragen waarom iemand een bepaalde gedraging

heeft verricht of een bepaalde uitspraak heeft gedaan, dan nemen wij geen genoegen met een

strikt materialistisch antwoord in termen van hersenprocessen of neuronen die vuren.
158

In

plaats daarvan wensen we een antwoord waaruit blijkt welke redenen of intenties het handelen

gemo(ti)veerd hebben. ‘Alleen redenen’, zo stelt De Jong, ‘maken een handeling, retrospectief

en intersubjectief, begrijpelijk.’
159

151
Ricoeur 1973, p. 91: ‘In assuming this starting point I am remaining faithful to the concept of Auslegung as it

was stated by Wilhelm Dilthey; whereas Verstehen (understanding, comprehension) relies on the recognition

of what a foreign subject means or intends on the basis of all kinds of signs in which psychic life expresses itself

(Lebensäußerungen), Auslegung (...).’ Zie ook Mueller-Vollmer 2006, p. 25-28; Dowling 2011, p. 55.

152
Van het Reve 1987, p. 12.

153
Mooij 2005, p. 431; De Jong 2009, p. 108-109 en 159.

154
Palmer 1969, p. 98 en 113; Mueller-Vollmer 2006, p. 166; Ricoeur 1981, p. 8.

155
Ook Macklin beweert dat betekenisvol handelen zich wel degelijk causaal laat begrijpen, zie Macklin 1969. Ik

kan mij niet volledig in zijn conclusies vinden, maar meen wel dat zijn opvatting de hierboven aangestipte

tweedeling relativeert.

156
Loth 1992, p. 26: ‘De gedraging is in deze opvatting een causale keten, beginnend bij de besluitvorming en

eindigend bij de lichaamsbeweging. De daad is een lichaamsbeweging en de dader is degene die de beweging

uitvoert. De daad heeft op zijn beurt een oorzaak en dat is de wil.’ Zie ook Pols (1889) 1999 p. 181-183.

157
Het begrip ‘intentionele oorzaak’ ontleen ik aan Van Gerwen 2017b. Zie ook De Jong 2009, p. 155-159. In het

vervolg van dit paper zal ik de termen ‘intentie’ en ‘redenen’ veelvuldig afwisselen.

158
Dat zou alleen anders zijn wanneer men het ene domein (de innerlijke) volledig tot het andere (de uiterlijke)

herleidt, oftewel: een materialistische reductie toepast, zie Claessen 2013, p. 129-130. De Jong 2009, p. 87-89.

Vgl. Stoljar 2017; Mooij 2004, p. 17-20 en Taylor 1985, p. 50-51 over emoties.

159
De Jong brengt dit in verband met Habermas’ Raum der Gründe, zie De Jong 2009, p. 89-93.
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Het onderscheid tussen de twee verklaringen, de één oorzakelijk de ander intentioneel,

heeft twee ‘ontologische’ of ‘modale’ implicaties. De eerste is dat oorzaken zoals deze besloten

liggen in natuurwetten onafhankelijk van menselijk ingrijpen e�ect sorteren.
160

Een menselijke

ingreep is voor hun intrede niet noodzakelijk, noch kan zij haar beletten. Betekenisvol handelen

veronderstelt daarentegen altijd de aanwezigheid van een menselijke actor die de handeling

om een reden verricht.
161

Dit maakt dat de intentioneel-causale keten in principe uit slechts

twee schakels bestaat: de wil aan de zijde van de actor enerzijds, en de daaruit voortvloeiende

verrichting anderzijds.
162

Bij natuurwetten ligt dat anders. Het feit dat elk natuurwetenschap-

pelijk gevolg tot een natuurwetenschappelijke oorzaak kan worden herleid — en dat een heel

aantal keer — maakt van de natuurcasusaliteit een in beginsel oneindig en gesloten keten.
163

Waar een motief of reden dus min of meer particulier en contingent is, daar zijn natuurwetten

uit de aard universeel en noodzakelijk.
164

De zojuist geschetste ontologische verschillen tussen de oorzaak en reden hebben op hun

beurt twee belangrijke epistemologische gevolgen: één ten aanzien van hun kenwijze, de ander

ten aanzien van de objectiviteits(pretentie) die men redelijkerwijs zou kunnen voeren. De

kenwijze van de uiterlijke werkelijkheid bestaat als gezegd uit het herleiden van een gevolg

tot zijn oorzaak. Omdat het oorzaak/gevolg-verband een natuurwet is, neemt de verklaring

een absoluut noodzakelijke vorm aan. Als ik nu een steen van een redelijke hoogte laat vallen,

dan weet ik zeker dat hij binnen een aantal seconden op de grond ligt. Er valt niet te twisten

over wat als de oorzaak van dit gevolg heeft te gelden.
165

De objectiviteitspretentie die men ten

aanzien van causale oorzaken kan voeren is met andere woorden absoluut.

Bij de verklaring van betekenisvol handelen ligt dat genuanceerder. Zij vergt dat wij ons

afvragen wat het handelend subject tot diens handeling heeft bewogen. Zij vergt met andere

woorden een reconstructie van de redenen, motieven of wensen waarvan de handeling een

160
Kelsen 1950, p. 4-5.

161
Ricoeur 1990a, p. 129. Vgl. De Jong 2009, p. 89-90, 159: ‘Als subject laat ik dingen gebeuren, en maak ik dus

als het ware van mijn motief of reden een ‘oorzaak’, of in de woorden van Anscombe: “I do what happens.”’

162
Kelsen 1950, p. 6.

163
De Jong 2009, p. 61-62; Kelsen 1950, p. 6-7.

164
De Jong 2009, p. 159: ‘Redenen zijn dan ook intrinsiek met handelingen verbonden; dit intrinsieke, concep-

tuele verband wijkt fundamenteel af van de extrinsieke, contingente relatie tussen een oorzaak en zijn gevolg.

Terwijl oorzaken in een fysisch noodzakelijk verband staan met gevolgen en gebeurtenissen, vooronderstellen

redenen conceptueel een ‘beperkte onvoorspelbaarheid’, dus een zekere mate van vrijheid in het menselijke

handelen.’

165
Ik laat Humes skepticisme ten aanzien van causaliteit buiten beschouwing, zie daarvoor Hume (1739) 2007, p.

105-116.
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fysieke uiting vormt.
166

Omdat de handeling of verrichting dus altijd is terug te voeren op een

innerlijke drijfveer, is een reden wezenlijk ‘teleologisch’.
167

Maar de handeling of verrichting

zélf, is anders dan de drijfveer voor meerderlei uitleg vatbaar. Denk aan het eerdergenoemde

voorbeeld van iemand die zijn hand opsteekt.
168

In dit geval kunnen we ons meer dan één reden

voorstellen waarom iemand deze handeling zou verrichten, maar zijn we niet in staat met volle-

dige zekerheid te zeggen welke van die mogelijke redenen de handeling heeft gemotiveerd.
169

Met andere woorden: een verrichting kan door verschillende, op voorhand niet vast te stellen

redenen zijn gemo(ti)veerd, zonder dat de verrichting zélf daar uitsluitsel over geeft.
170

Men

noemt dit ook wel de ‘onderbepaaldheid’ of ‘meerzinnigheid’ van menselijk handelen.
171

De meerzinnigheid en onderbepaaldheid
172

van betekenisvol handelen, en het in dat ver-

band tekortschieten van de ‘gewone’ causale verklaring, illustreert Sher aan de hand van de

zin ‘Jones killed Smith’.
173

Of in deze situatie sprake is van een- dan wel meerzinnigheid, over-

dan wel onderbepaaldheid hangt af van de manier waarop je haar benadert. Vanuit uiterlijk,

natuurwetenschappelijk oogpunt is de dood van Smith eenzinnig. Vastgesteld kan worden dat

Jones’ handelen op enigerlei wijze oorzakelijk samenhangt met de dood van Smith. Mogelijk

heeft hij op Smith geschoten, zijn daardoor bij Smith inwendige bloedingen opgetreden en

is hij aan de complicaties daarvan te komen overlijden. Een dergelijk strikt causaal verband

zegt echter alleen iets over het ‘hoe’ doch niet over het ‘waarom’.
174

Willen we de intenties,

motieven of redenen waarmee Jones de gedraging zogezegd heeft bezield achterhalen, dan

kunnen we ons niet op de gedraging alleen verlaten. Maar waar dan wel op? We zien immers

alleen de ‘uitwendige’ gedraging, terwijl het innerlijke zich aan onze waarneming onttrekt.

Dit gegeven, in combinatie met het feit dat betekenisvol handelen zich niet in termen van

166
De Jong 2009, p. 159: ‘De reconstructie neemt de vorm aan van een verklaring.’

167
De Jong 2009, p. 114 en 159.

168
Ricoeur 1990a, p. 58.

169
Vgl. Ricoeur 1990a, p. 135: ‘We respond to the question “Why did such a state necessarily happen?” in terms

of a su�cient condition. On the other hand, we respond to the question “How was it possible for such a state

to occur?” in terms of a necessary, but not su�cient, condition.’

170
De Jong 2009, p. 91. Vgl. Van Gerwen 2017b.

171
De Jong 2009. p. 291: ‘Het gaat in dit verband niet om de vraag of één van beide interpretaties beter zou

zijn dan de andere, maar om de vaststelling dat individuele gedragingen blijkbaar worden gekenmerkt door

een meerzinnigheid, op grond van welke eigenschap aan deze gedragingen uiteenlopende betekenissen kun-

nen worden toegewezen, die ieder voor zich, afhankelijk van het gehanteerde perspectief, goed verdedigbaar

kunnen zijn.’

172
Deze twee begrippen hangen nauw met elkaar samen. Dat een handeling voor meerderlei uitleg vatbaar is,

volgt uit het feit dat handelen door meerdere redenen kan zijn gemo(ti)veerd.

173
Sher 1975, p. 28-30.

174
Sher 1975, p. 29.
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eenvoudige causaliteit laat bepalen, maakt dat het reconstrueren van intenties en redenen be-

paald geen sinecure is. Wij kunnen niet met dezelfde zekerheid als bij natuurwetten vaststellen

wat de actor zich voor de geest stond ten tijde van zijn verrichting.
175

De geesteswetenschap-

pen die zich — als gezegd — toeleggen op het onderzoek naar de Lebensaüßerungen, zien

zich evenwel voor deze taak gesteld. De Jong formuleert dit hermeneutische grondprobleem

aldus: ‘Hoe is het mogelijk om zekere, althans voldoende betrouwbare kennis te verkrijgen

omtrent inwendige verschijnselen of ervaringen, terwijl die kennis zich slechts laat ontlenen

aan zintuiglijk waarneembare uitwendigheden?’
176

Intentionaliteit: Zin en betekenis

Duidelijk is dus dat wij voor het begrip van andermans handelen aangewezen zijn op de redenen,

intenties en motieven die dat handelen sturen. Onduidelijk blijft evenwel hoe wij bij machte

zijn ten aanzien daarvan (objectieve) kennis op te doen. Hoe verwerven wij met andere woorden

objectieve kennis over andermans innerlijk leven dat zich per de�nitie — het heet niet voor

niets innerlijk — aan onze waarneming onttrekt?
177

In wat volgt betoog ik dat dit slechts

mogelijk is bij de gratie van het begrip ‘intentionaliteit’ dat elk menselijk handelen doortrekt.
178

Met het begrip ‘intentionaliteit’ of ‘intentionele gerichtheid’ wil niets anders gezegd zijn

dat het menselijk bewustzijn zich altijd op een bepaalde manier tot de buitenwereld verhoudt

— daarop betrokken is.
179

De Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) de�nieert intentiona-

liteit als ‘the power of minds and mental states to be about, to represent, or to stand for, things,

properties and states of a�airs.’
180

Intentionaliteit drukt dus een psychische verhouding uit

tussen een subject enerzijds en een ‘geïntendeerd object’ in de zijn omgevende ervaringswerke-

175
Vgl. Mooij 2015, p. 431: ‘The investigation into the defendant’s mental capacities is itself becoming increa-

singly controversial due to the fact that such an investigation necessitates one to occupy oneself deeply with

interiority: not only the interiority of the present will, but also the interiority of the course of action and of

life. The results cannot be presented with the same measure of certainty as is possible in the domain of the

natural sciences.’

176
De Jong 2009, p. 106.
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De Jong 2009, p. 106 en 113-115.

178
Voor de bespreking van het intentionaliteitsbegrip leun ik sterk op het proefschrift van Ferry de Jong (De Jong

2009). Zie ook De Jong 2009, p. 110: ‘Aan de grondlegger van de twintigste-eeuwse wijsgerige fenomenologie,

E. Husserl, had Dilthey het inzicht te danken, dat geestelijk leven als zodanig niet kan worden gekend, maar

dat langs de weg van zijn belangrijkste eigenschap, de intentionaliteit, wél van het geestelijk leven kennis kan

worden genomen.’

179
De Jong 2009, p. 252: ‘De term ‘intentionaliteit’ wordt gebruikt ter aanduiding van het abstracte en formele

principe volgens hetwelk het menselijk subject in heel algemene zin door betrokkenheid bij of gerichtheid op

de (leef)wereld wordt gekenmerkt.’

180
Jacob 2019. Zie ook Austin 1966, p. 437-439.
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lijkheid anderzijds.
181

Doordat willekeurig welk bewustzijn een bewustzijn van ‘iets’ impliceert,

gaat de mens voortdurend intentioneel door het leven.
182

Voorbeelden van bewustzijnsacten

die ‘ergens’ over gaan, zijn onder meer schrijven, handelen en spreken.
183

De ‘intentie’ of ‘betekenis’ van een verrichting (overigens in de hermeneutiek inwisselbare

begrippen
184

), laat zich langs de weg van intentionaliteit begrijpen.
185

Zo stellen Mooij en

De Jong dat de intentie waarmee een subject zijn verrichting ‘bezielt’ zich op enig moment

openbaart — en wel in de verrichting zelf.
186

Omdat wij als mens deel uitmaken van een

gedeelde cultuur, taal- en rechtsgemeenschap, zijn wij in staat die veruiterlijkte intentie in een

‘voorgegeven betekenis’ te vatten.
187

De interpretatie van andermans handelingen geschiedt

dus niet in het luchtledige, maar vindt plaats tegen de achtergrond van een veelheid van

betekenisbepalende normen die wij aan eerdergenoemde symbolische stelsels ontlenen. Zij

vormen bij uitstek domeinen die ons intersubjectieve, want door een bepaalde gemeenschap

gedeelde normen verscha�en, waarmee wij andermans handelingen kunnen begrijpen.
188

Een voorbeeld moge één en ander verduidelijken. Terwijl ik termen als ‘terwijl’, ‘ik’, ‘termen’

en ‘als’ gebruik, doe ik dat met het oog op de betekenis die deze termen in het maatschappelijk

verkeer hebben.
189

Erop vertrouwend dat de lezer en ik min of meer hetzelfde onder die termen

verstaan, kies ik mijn termen dus zó uit dat hij of zij begrijpt wat ik opschrijf.
190

Of, anders

181
De Jong 2009, p. 279-287. Zie meer speci�ek De Jong 2009, p. 295 waarin wordt verwezen naar Husserl 1952,

p. 105: ‘Sofern jedes cogito ein cogitatum fordert, und dieses im Aktvollzug zum reinen Ich in Beziehung steht,

�nden wir in jedem Akte eine merkwürdige Polarität: auf der einen Seite den Ichpol, auf der anderen das

Objekt als Gegenpol’.

182
De Jong 2009, p. 252-253.

183
Technischer uitgedrukt: deze subjectieve bewustzijnsacten kennen een objectief correlaat in de empirische wer-

kelijkheid, zie De Jong 2009, p. 144-145 en 276. Het objectieve correlaat van de subjectieve bewustzijnsact is

in wezen wat Dilthey een Lebensäußerung noemt.

184
De Jong 2009, p. 275.
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Wellicht ten overvloede, maar de in het vorige hoofdstuk besproken subjectieve bestanddelen opzet en culpa

vormen, zoals De Jong 2009, p. 309 stelt ‘strafrechtelijke verbijzonderingen van het vóór-juridische inten-

tiebegrip, dat op zijn beurt weer de aanduiding vormt van de concrete manifestatie van het abstracte begrip

intentionaliteit.’
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De Jong 2009, p. 31-32 en 289. Hiermee is evenwel niet gezegd dat wij de intentionele gerichtheid, intentie of

opzet ofwel in het subject ofwel in het object aantre�en. Intentionaliteit markeert veeleer een intrapsychische

verhouding tussen het subject enerzijds (de inwendige kant) en het object anderzijds (de uitwendige kant), zie

De Jong 2009, p. 35 en 421.
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De Jong 2009, p. 29-30 en 300-302.
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De Jong 2009, p. 257-258.
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De Jong 2009, p. 25 en 197.
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Een voorbeeld waarin de betekenistoewijzing van door de interpreet en de ‘auteur’ wezenlijk uiteenliepen, met

alle schrijnende gevolgen van dien, biedt HR 17 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3447, NJ 2006/303,

m.nt. Y. Buruma (Overstekend kind). Daarin meende de bestuurder van een taxibus uit een handgebaar van

de moeder af te leiden dat het jongetje uit de gevarenzone was, terwijl de moeder met haar gebaar de verdachte
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verwoord: ik stem mijn woordkeuze af op allerlei betekenisbepalende normen (in casu: de taal),

die niet alleen constitutief zijn voor mijn intentionele verrichting (in casu: mijn schrijven),

maar evenzeer voor de betekenistoewijzing door buitenstaanders (in casu: de lezer).
191

Zowel

de ‘schrijver’ als de ‘lezer’ is dus op intersubjectieve normen aangewezen; de schrijver om zich

verstaan te geven, de lezer om te verstaan.
192

De Jong verwoordt het aldus (cursivering MS):

Handelingen zijn ‘regelgeleid’. Wie intentioneel handelt, geeft zich in zijn hande-

ling op een bepaalde wijze in de intersubjectieve wereld te verstaan. De handeling
is intern verbonden met de intentie en drukt deze ook uit. De sociale of betekenis-

bepalende regels zijn niet alleen bepalend voor de interpretatie van de handeling
in intersubjectief perspectief, maar geven ook reeds bij voorbaat richting aan de
handeling in subjectief perspectief.

193

Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor iedere Lebensäußerung. Ook iemand die

zijn hand opsteekt, geeft zich op een bepaalde manier te verstaan. Het feit dat zijn wens of

overtuiging (begroeten, stemmen, het uitbrengen van een bod enzovoorts) door een gedraging

wordt gevolgd (het opsteken van de hand), stelt eenieder in staat zijn intentie aan de hand

van de relevante, publiek toegankelijke en betekenisbepalende normen vast te stellen. Hoewel

de interpreet de intentie of betekenis buiten het subject om vaststelt (de intentie aan hem

toeschrijft), gebeurt dat in de veronderstelling dat de persoon in kwestie zijn handeling op

die manier heeft bedoeld.
194

De intentie beleven kan weliswaar alleen het handelend subject,

maar haar begrijpen kan eenieder.
195

De hermeneutiek van de intentionaliteit bestaat aldus

bezien uit een interpretatieve cirkelbeweging die ons van het inwendige naar het uitwendige,

en vervolgens weer naar het inwendige voert.
196

Met betrekking tot dit laatste punt maakt Ricoeur een nuttige vergelijking tussen de manier

waarop wij teksten interpreteren en hoe we betekenisvol handelen (zouden moeten) inter-

juist probeerde tegen te houden. Buruma in zijn noot onder punt 17: ‘De tragiek daarbij was dat de verdachte

dat handgebaar verkeerd interpreteerde.’

191
De Jong 2009, p. 157-158.

192
De Jong 2009, p. 363-371; Peters 1966, p. 30-34. Gezien een al te uitgebreide verhandeling over dit concept

het bestek van dit onderzoek te buiten zou gaan, volsta ik met deze beknopte overwegingen. Zie voor meer

informatie Peters 1966; De Jong 2009; Jacob 2019.

193
De Jong 2019a, p. 5.

194
Vgl. Mooij 2015, p. 7-9 over de in het vorige hoofdstuk besproken normativerende methode.

195
Van Gerwen 1998, p. 15. Het idee van privé-intenties, -redenen of -motieven is dus net als het idee van een

‘privé-taal’ ongerijmd, zie Wittgenstein (1953) 2009, p. 95
e
-101

e
. Zie ook De Jong 2009, p. 262 (voetnoot 136);

Loth 1992, p. 29-30.

196
De Jong 2009, p. 357-358.
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preteren. De interpretatieve strategie van beide Lebensäußerungen is in zoverre vergelijkbaar,

dat we ons niet primair op (de intentie van) de auteur verlaten, maar op wat we in de tekst

of handeling zelf ‘aantre�en’.
197

De crux van deze gedeelde interpretatiemethode — door

Ricoeur het ‘tekstmodel’ genoemd — is gelegen in het onderscheid dat hij maakt tussen het

mondeling taalgebruik (parole vive) en het schriftelijk taalgebruik (écriture).
198

Daar waar het

mondeling taalgebruik vluchtig en vergankelijk is, zich tot een speci�ek publiek richt, en de

betekenis ervan samenvalt met de intentie van de auteur op het moment van spreken, vormt het

schriftelijk taalgebruik in alle opzichten het spiegelbeeld.
199

Het schriftelijk taalgebruik legt een

uiting vast en richt zich tot een niet nader gespeci�ceerd, in beginsel oneindig publiek dat het

geschrevene naar eigen inzicht kan interpreteren. Het staat hen daarbij vrij van de vermeende

intentie(s) van de auteur te abstraheren: die kan men in principe ten grave dragen.
200

Betekenisvol handelen is vergelijkbaar met een tekst in die zin dat het eveneens uit een

propositionele inhoud bestaat (‘wat wordt er feitelijk gezegd/[gedaan]?’
201

) die wij los kunnen

zien van het handelend of sprekend subject.
202

Wat gezegd of gedaan is, gaat na de verrichte

handeling of uiting een eigen leven leiden. Precies daarom beschouwt Ricoeur de handeling

niet als een vluchtige en eenmalige gebeurtenis waarin de actor volledige controle heeft over

diens handeling, maar als een uitdrukking (een ‘instantiatie’) van een bepaald patroon (een

‘voorgegeven betekenis’) dat zich op eigen merites laat begrijpen.
203

De rol van het handelend

subject hoeft niet (per se) in die interpretatie te worden betrokken.
204

Men zou dus kunnen

stellen dat betekenisvol handelen, net als een tekst, (1) de betekenis van een handeling als een

‘gebeurtenis’ �xeert; (2) aan zowel de intentie van de auteur/actor als (3) de context waarin zij

is verricht ontsnapt (4) en zich tot slot, niet langer tot een bepaald iemand of publiek richt,

maar in plaats daarvan aan een in beginsel oneindig publiek.
205

197
Ricoeur 1973, p. 91.

198
De Jong 2009, p. 146.

199
Ricoeur 1973, p. 92-93; De Jong 2009, p. 146-147.

200
Aldus Barthes 1977. Zie ook Ricoeur 1973, p. 93-97; De Jong 2009, p. 146-147. Wanneer iemand zijn of haar

interpretatie volledig laat afhangen van de (vermeende) intenties van de auteur, bezondigt hij of zij zich aan

de zogeheten intentional fallacy, zie Wimsatt Jr. & Beardsley 1946; Wallace 2006, p. 259 (voetnoot 7a).

201
De Jong 2009, p. 146 (voetnoot 122).

202
Ricoeur 1973, p. 98-100; De Jong 2009, p. 147-149.

203
Ricoeur spreekt in dat verband van de zogeheten ‘noematic structure of the action’, zie Ricoeur 1973, p. 99. Zie

ook De Jong 2009, p. 288: ‘Intentionaliteit bestaat immers niet langer in een activiteit waarover het subject de

exclusieve voogdij voert. Deze activiteit is gelegen in de hierboven reeds genoemde ‘apperceptie’ waarin een

met bewustzijn begiftigd subject een bepaald object of ervaringsbestanddeel verstaat als een object met een

bepaalde betekenis, dat wil zeggen: ‘opvat’ in een bepaalde, intersubjectief beschikbare betekenis.’

204
De Jong 2009, p. 366.

205
Ricoeur 1973, p. 99-102; De Jong 2009, p. 147-151. Ik realiseer mij goed dat ik met deze beknopte overwegingen
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Betekenisvol handelen mag dan in beginsel meerzinnig of onderbepaald zijn, volledig

arbitrair is ons begrip daarvan niet. Dankzij de symbolische stelsels die als ordeningsrasters

fungeren, zijn wij in veruit de meeste gevallen prima in staat menselijk handelen de ‘juiste’

betekenis toe te wijzen.
206

Bewustzijnsacten gaan altijd over iets en het feit dat zij worden

verricht met het oog op een voorgegeven betekenis — daarop worden afgestemd — maakt

dat zij ook altijd als iets kunnen worden begrepen. Om het eerdere voorbeeld voor de vierde

keer aan te halen: als ik mijn hand in een veilinghuis opsteek, dan beoog ik daarmee een bod

uit te brengen, en die bedoeling wordt dan door de veilingmeester als zodanig (h)erkend. De

veilingmeester hoeft daarvoor dan ook niet niet bij mij persoonlijk te rade te gaan: de handeling

staat — net als een tekst — op zichzelf.
207

3.2.4 Mimēsis2: Action!

Mimēsis2, ook wel de con�guratie, betreft de narratieve bewerking van gebeurtenissen, han-

delingen en feiten door middel van de plot.
208

Deze tweede mimēsis-beweging vormt het

scharnierpunt tussen de symbolische ordening enerzijds (mimēsis1) en de hieronder nog te

bespreken ontknoping van het verhaal anderzijds (mimēsis3).
209

Ook wat mimēsis2 betreft,

sluit Ricoeur aan bij het Aristotelisch begrippenapparaat, meer speci�ek bij de plot of mut-
hos.210

Ik roep in herinnering dat Aristoteles met de term plot doelde op de wijze waarop

de gebeurtenissen in het verhaal zijn geordend (the construction of the incidents), waarbij de

gebeurtenissen primair uit een nabootsing van een dramatische handeling bestaan (the imita-
tion of the action).

211
Ricoeur neemt de mimēsis praxeos eveneens als uitgangspunt van het

verhaal, met dien verstande dat het concept bij hem op meer genres dan alleen de tragedie van

toepassing is.
212

Omdat daarnaast in Ricoeurs theorie niet zozeer de nadruk ligt op de plot

als een gegeven, maar veeleer als een aangebracht verband dat het verhaal voortstuwt, verkiest

geen recht doe aan de complexiteit van Ricoeurs tekstmodel. Voor een uitgebreide bespreking, zie De Jong

2009, p. 142-151 en voor het originele paper Ricoeur 1973.

206
De Jong 2009, p. 158-159.

207
Deze uitvlakking van het subject in de betekenisvaststelling leidt tot wat De Jong de ‘subjectloze semantiek’

of ‘eclips van het subject’ noemt, zie daarvoor De Jong 2009, p. 160-161. Vgl. Barthes 1977.

208
Ricoeur 1990a, p. 64; Gaakeer 2019, p. 147.

209
Ricoeur 1990a, p. 53 en 64.

210
Ricoeur 1990a, p. 31-38; Dowling 2011, p. 1-3.

211
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 95.

212
Ricoeur 1990a, p. 31-34, 38 en 64; Dowling 2011, p. 2-3.
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hij de term emplotment boven de term plot.
213

Wat verder ook van de precieze invulling van

het begrip zij, feit is dat net als bij Aristoteles de plot het belangrijkste verhaalselement is. Hij

vormt, om met Aristoteles te spreken, de ziel van het verhaal.
214

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is de plot getypeerd als een betekenisvol verband

dat de vertelde gebeurtenissen op een meer-dan-temporele wijze ordent. Dat deed het door

tussen de vertelde gebeurtenissen de suggestie van een quasi-causaliteit te wekken.
215

Hoe die

suggestie wordt gewekt en hoe zij ervoor zorgt dat wij een moreel oordeel over de vertelde

geschiedenis (waaronder de personages) kunnen vellen, bleef vooralsnog onduidelijk. Ricoeurs

narratieve theorie, in het bijzonder zijn plotbegrip, biedt op beide vragen een antwoord. Maar

voordat daaraan kan worden toegekomen, moet eerst nog een aantal algemene (en aanvullende)

overwegingen worden gewijd aan de plot, en hoe non-�ctionele verhalen (want ook zij worden

door Ricoeurs plotbegrip bestreken) zich in dit opzicht tot �ctionele verhalen verhouden.

De plot als ‘de ziel van het verhaal’

Elk verhaal bevat uit de aard een plot.
216

Voor �ctionele werken zoals romans, toneelstuk-

ken, �lms enzovoorts, ligt dat tamelijk voor de hand. Van groter belang is dan ook Ricoeurs

inzicht dat vakgebieden die zich bezighouden met reconstructies van menselijk handelen —

de geschiedschrijving, maar bijvoorbeeld ook het (straf)recht — zich evenzeer van een plot

bedienen.
217

Hoewel de verhaalstructuren van �ctionele en non-�ctionele verhalen in een heel

aantal opzichten gelijkaardig zijn, bestaan er in ieder geval twee verschillen. Het eerste verschil

betreft de relatie die het werk met de empirische werkelijkheid onderhoudt.
218

Bij �ctionele

verhalen is die relatie hoogstens indirect. In de regel verwijzen zij naar een werkelijkheid die

niet onafhankelijk bestaat van het �ctionele werk dat haar schept (én bewerkt).
219

Denk aan

sprookjes die beginnen met de zinsnede ‘Er was eens...’.
220

Andersoortige �ctionele verhalen

213
Ricoeur 1990a, p. 33 en 65. Ook Brooks vindt de activiteit of het proces van de emplotment interessanter dan de

plot als een gegeven, zie Brooks 1992, p. 34-35. Zie ook Gaakeer 2019, p. 147 die in dat verband van de ‘narrative

emplotment of events’ spreekt.

214
Eigenlijk: ‘ziel van de tragedie’, zie Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 96.

215
Zie subparagraaf 3.1 van dit hoofdstuk.

216
Vgl. Bal 2017, p. 66. Eigenlijk geldt dat voor vrijwel ieder (kunst)werk dat zich in tijd ontvouwt, vgl. Cahn &

Meskin 2008, p. 123-130. Zie ook Van Gerwen 2017a, p. 50-52.

217
Ricoeur 1990a, p. 101-102; Ricoeur 1990c, p. 180-189; Dowling 2011, p. 69-84. Zie ook White 1981.

218
De Jong 2009, p. 237 (voetnoot 219).

219
Ricoeur 1990c, p. 191-192; Dowling 2011, p. 2, 13 en 87. In zoverre zijn �ctionele verhalen dus zelf-referentieel:

zij verwijzen en bewerken naar een wereld die zijzelf scheppen, zie Van Roermund 1993, p. 26-43. Hierover

meer in hoofdstuk 4.

220
Dowling 2011, p. 13-14 en 68; Van Roermund 1993, p. 30; De Jong 2009, p. 237 (voetnoot 219).
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kondigen de fantastische werkelijkheid doorgaans niet met zoveel woorden aan, maar ook

daar geldt dat de werkelijkheid waarover zij vertellen verzonnen, oftewel: een �ctie is. Non-

�ctionele verhalen worden daarentegen geacht naar dé (empirische) werkelijkheid te verwijzen.

Een belangrijke eigenschap die geschiedschrijvingen, tenlasteleggingen, rechterlijke oordelen

enzovoorts, met elkaar gemeen hebben, is dat zij allen een waarheidspretentie voeren, in die

zin dat zij uitsluitend vertellen over gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden.
221

De epistemologische consequentie van dit alles, en daarin schuilt het tweede verschil, is

dat het absurd zou zijn om twee romans die over hetzelfde onderwerp gaan, op basis van hun

waarheidsgetrouwheid te vergelijken.
222

Bij twee geschiedschrijvingen over één en dezelfde

historische gebeurtenis doen wij echter niet anders.
223

Ontkent of verwerpt men de ene recon-

structie van het verleden, dan draagt men niet alleen nieuwe feiten aan, maar fundamenteler:

een alternatieve geschiedschrijving, een alternatief verhaal.
224

Voor het strafrecht geldt iets

soortgelijks. In het contradictoire strafproces
225

brengen de partijen elk hun eigen versie van het

gebeurde te berde.
226

Een weerlegging van het verhaal van de ene partij (het openbaar ministe-

rie), impliceert dat de andere partij (de verdediging) met een alternatief verhaal op de proppen

komt. Hoewel wij de afzonderlijke feiten waaruit respectievelijk het requisitoir en pleidooi

bestaat nog direct aan de werkelijkheid kunnen toetsen, geldt dat niet voor het verband waarin

zij zijn geplaatst en de (morele) conclusies die daaraan zijn verbonden.
227

In plaats daarvan

zal, zoals Aristoteles als eerste onderkende, een verhaal en de structuren die het aanbrengt

op zijn waarschijnlijkheid moeten worden beoordeeld.
228

Zoals we verderop nog zullen zien,

speelt mimēsis1 in dat verband een belangrijke rol, omdat ons waarschijnlijkheidsoordeel op

221
Ricoeur 1990c, p. 5. Zie ook De Jong 2009, p. 241 (voetnoot 232). Vgl. Aristoteles (335 v.Chr.) 2001 over de

taakopvatting van de historicus: ‘For the historian and the poet do not di�er according to whether they write

in verse or without verse—the writings of Herodotus could be put into verse, but they would be no less a sort

of history in verse than they are without verses. But the di�erence is that the former relates things that have

happened; the latter things that may happen (...)’

222
Dowling 2011, p. 68.

223
Dowling 2011, p. 68.

224
Dowling 2011, p. 68. Zie ook White 1981, p. 19.

225
Kelk & De Jong, p. 36-37 en 100-102; De Jong 2009, p. 167-168. Zie ook Peters 1972, p. 276-277; ’t Hart 1991,

p. 51-52

226
Brooks 1996, p. 16: ‘It need not take an O.J. Simpson trial to remind us that the law is in a very important

sense all about competing stories (...)’ Zie ook Gaakeer 2019, p. 165-170

227
De Jong 2008, p. 2.

228
Waar dit criterium voor waarschijnlijkheid in �ctie een primair esthetische functie vervult, is dat bij non-�ctie

in de eerste plaats een zinstichtende of morele functie. Dat wil zeggen: de plot mag dan in beide gevallen

hetzelfde epistemologische en morele e�ect sorteren, maar wat daarmee beoogd wordt verschilt wezenlijk.

Instructief in dat verband zijn de zogenaamde plot twists. Hierover meer in sub-subparagraaf 3.2.1 van dit

hoofdstuk.
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de pre-narratieve structuur van onze ervaring stoelt.

Wat verder ook van deze verschillen zij, waar het in de kern om gaat is dat de plot in zowel

�ctionele als non-�ctionele werken een belangrijke functie vervult.
229

Die functie is volgens

Ricoeur gelegen in de manier waarop de plot tussen de verhaalselementen bemiddelt en hen

synthetiseert. Dat geldt zowel op macroniveau, namelijk tussen mimēsis1 en mimēsis3,
230

als op

meer microniveau: binnen mimēsis2 zelf.
231

Met betrekking tot het microniveau onderscheidt

Ricoeur een tweetal spanningsvelden, die hieronder kort worden besproken.
232

Het narratieve spanningsveld: de pointe

Het eerste spanningsveld is narratief van aard en heeft betrekking op de verhouding tussen de

afzonderlijke gebeurtenissen van het verhaal enerzijds, en het verhaal als geheel anderzijds.
233

De bemiddelende functie van de plot is hierin gelegen dat hij uit de afzonderlijke, min of

meer toevallige gebeurtenissen een betekenisvol verhaal smeedt.
234

Daarover schrijft Ricoeur

(cursivering MS):

As a consequence, an event must be more than just a singular occurrence. It gets

its de�nition from its contribution to the development of the plot. A story, too,

must be more than just an enumeration of events in serial order; it must organize

them into an intelligible whole, of a sort such that we can always ask what is
the “thought” of this story. In short, emplotment is the operation that draws a

configuration out of a simple succession.
235

In net iets andere bewoordingen van gelijke strekking (cursivering MS):

By plot I mean the intelligible whole that governs a succession of events in any

story. This provisory de�nition immediately shows the plot’s connecting function
229

Zie ook Scholes 1981, p. 207: ‘Both history and �ction assume the normal �ow of events, and the interpretation

of both kinds of texts involves the construction of a diegesis in which this �ow is recreated by the interpreter

with every event in order and all relationships as clear as possible.’

230
Ricoeur 1990a, p. 57.

231
Ricoeur 1990a, p. 65.

232
Eigenlijk zijn het er drie, maar gezien het derde, temporele spanningsveld grotendeels met mimēsis3 overlapt,

heb ik ervoor gekozen dit spanningsveld in de volgende subparagraaf te bespreken, zie Ricoeur 1990a, p. 64-66.

Zie ook Ricoeur 1992, p. 141.

233
Ricoeur 1990a, p. 65.

234
Ricoeur 1990a, p. 65.

235
Ricoeur 1990a, p. 65.
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between an event or events and the story. A story is made out of events to the extent

that plot makes events into a story. The plot, therefore, places us at the crossing

point of temporality and narrativity: to be historical, an event must be more

than a singular occurrence, a unique happening. It receives its de�nition from its

contribution to the development of a plot.
236

Uit beide passages volgt dat een verhaal meer is dan een opsomming van gebeurtenissen

alléén, en belangrijker nog: dat de plot daarvoor verantwoordelijk is. Het is de plot die uit de

veelheid aan gebeurtenissen een betekenisvol geheel smeedt waardoor er een verhaal ontstaat.

Wanneer Ricoeur dus stelt dat de plot de lezer op het grensvlak van tijd en narrativiteit plaatst,

wil hij daarmee zeggen dat in een verhaal de gebeurtenissen elkaar niet slechts opvolgen (simple
succession), maar zij zich ook op een andere, en wel betekenisvolle manier tot elkaar verhouden.

Dit doet sterk denken aan wat reeds in de eerste paragraaf met betrekking tot het narratief

verband is overwogen; de meer-dan-temporele, betekenisvolle functie die door verschillende

auteurs aan de plot wordt toegedicht, wordt door Ricoeur in dit eerste spanningsveld van

mimēsis2 geformuleerd.
237

Tot zover niets nieuws dus. Verleggen we echter de aandacht naar

wat Ricoeur de ‘narratieve noodzakelijkheid’ en ‘narratieve coherentie’ van het verhaal noemt,

dan stuiten we op een aantal interessante inzichten.
238

Het eerste inzicht is dat men alleen

datgene in het verhaal opneemt wat op enigerlei wijze aan de ontwikkeling van het verhaal

bijdraagt.
239

Verhaalselementen die in dat opzicht niets toevoegen, zijn vanuit narratief oogpunt

niet-noodzakelijk. Omgekeerd, en daarin schuilt het tweede inzicht, maakt een gebeurtenis

slechts deel uit van het verhaal, voor zover de plot haar in het verhaal opneemt en daarin

verweeft.
240

En eenmaal ‘ingegeweven in het wandkleed van een verhaal’ kan een bepaalde

236
Dit is Ricoeurs de�nitie van de ‘plot’, zie Ricoeur 1981, p. 167.

237
Zie subparagraaf 3.1 van dit hoofdstuk.

238
Dit zijn wat mij betreft min of meer inwisselbare begrippen. Noodzakelijkheid veronderstelt coherentie en

vice versa. Zie Ricoeur 1992, p. 141-142; Ricoeur 1990a, p. 41-42.

239
Ik beschouw dit als de ‘positieve’ invulling van narratieve noodzakelijkheid of coherentie. Ricoeur 1990a, p.

65: ‘As a consequence, an event must be more than just a singular occurrence. It gets its de�nition from its

contribution to the development of the plot.’ Vgl. Sherwin 1994, p. 41: ‘Since stories are supposed to make

sense, and since the sense they make is supposed to be believable, it helps if the recounted events, actions,

characters, and backgrounds involved seem necessary. If it were otherwise, if it seemed that other stories could

just as easily be told, perhaps with equal truth (or incredibility), who’d want to accept the o�ered version as

true? When making meaning happen, it helps to suppress chance and multiplicity. That, at least, is the lesson

of narrative necessity.’ Zie ook Williams 2002, p. 243.

240
Dit zou men de ‘negatieve’ invulling van narratieve noodzakelijkheid of coherentie kunnen noemen. Zie

Ricoeur 1992, p. 142: ‘The paradox of emplotment is that it inverts the e�ect of contingency, in the sense of

that which could have happened di�erently or which might not have happened at all, by incorporating it in
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gebeurtenis of een bepaald verhaalselement niet uit het verhaal worden weggedacht, zonder dat

het verhaal verstoord raakt, dat wil zeggen: incoherent wordt. Is een bepaald verhaalselement

op zichzelf nog contingent, na de con�guratie van de plot wordt het noodzakelijk.
241

De narratieve noodzakelijkheid of coherentie is zo bezien een tweeledig begrip.
242

Enerzijds

houdt zij in dat niets in het verhaal gratuit is, omdat hierin alleen gebeurtenissen worden opge-

nomen die het verhaal op enigerlei wijze ten dienste staan.
243

Anderzijds maakt de con�guratie

van de plot dat de in het verhaal opgenomen gebeurtenissen of omstandigheden noodzakelijk

zijn: een gebeurtenis staat nooit op zichzelf, maar vormt bij de gratie van de con�guratie van

de plot een noodzakelijk onderdeel van het verhaal. De narratieve noodzakelijkheid vormt

hiermee zowel een criterium voor de in het verhaal op te nemen gebeurtenissen, als een gevolg

van de narratieve bewerking die de plot op de gebeurtenissen uitvoert. De Jong drukt deze

‘circulariteit’ als volgt uit (cursivering MS):

De feiten en gebeurtenissen verliezen binnen de con�guratie van een plot hun

‘fysische contingentie’ en verkrijgen daarvoor in de plaats de eigenschap van ‘nar-

ratieve noodzakelijkheid’. Niets wordt immers ‘zomaar’ verteld, — dat is althans

de uit het contract tussen lezer en verteller voortvloeiende vooronderstelling.

Een gebeurtenis kan, eenmaal ingeweven in het wandkleed van een verhaal, niet
langer worden geduid als een geïsoleerd, ‘toevallig’ voorval uit de empirische wer-
kelijkheid, maar is voor zijn betekenis afhankelijk van de geconfigureerde plot van
het verhaal.244

Een concreet voorbeeld ontleend aan Blow-Up (Antonioni, 1966) kan het voorgaande

wellicht verhelderen.
245

Het gaat dan om de bekende scène waarin het hoofdpersonage, de

modefotograaf Thomas, aan de hand van een aantal foto’s een poging doet te reconstrueren wat

some way into the e�ect of necessity or probability exerted by the con�guring act.’

241
Ricoeur 1992, p. 142: ‘This necessity is a narrative necessity whose meaning e�ect comes from the con�gurating

act as such; this narrative necessity transforms physical contingency, the other side of physical necessity, into

narrative contingency, implied in narrative necessity.’

242
In navolging van De Jong over het opzetbegrip, zou ik eigenlijk willen zeggen: bivalent begrip, zie De Jong

2009, p. 41-42.

243
Vgl. White 1981, p. 22-23.

244
De Jong 2009, p. 217.

245
Ik ontleen dit voorbeeld aan Brooks 1992, p. 34-35. Eveneens illustratief in dit verband is het vijftien jaar later

verschenen Blow-Out (De Palma, 1981) dat zich duidelijk door Antonioni’s Blow-Up heeft laten inspireren. In

Blow-Out gaat het echter niet om foto’s, maar om bewegend beeld en het geluid dat daarbij hoort.
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zich eerder die dag in het park heeft afgespeeld.
246

Nadat de vrouw van het gefotografeerde stel

Thomas het �lmrolletje afhandig probeert te maken, raakt Thomas nieuwsgierig en besluit hij

de foto’s te uitvergroten.
247

Terwijl hij de foto’s ontwikkelt en uitvergroot valt hem plotseling

iets op: in één van de foto’s heeft de vrouw haar blik op iets in de bosjes gericht. Uit een tweede

foto blijkt vervolgens dat dat ‘iets’ verdacht veel op de loop van een pistool lijkt. Op een derde

foto, ten slotte, ontwaart Thomas een schaduw onder een boom, mogelijk die van een lijk.
248

Hij plaatst de uitvergrote foto’s achter elkaar en komt tot de ontdekking dat hij eerder die

middag nietsvermoedend getuige is geweest van een moord.

Deze scène uit Blow-Up illustreert twee zaken. Ten eerste illustreert zij de activiteit van de

emplotment, dat wil zeggen: de manier waarop de verteller de plot aanbrengt en de toehoorder

of lezer hem vat.
249

Als kijker krijgen wij te zien hoe Thomas de verschillende, afzonderlijke

verhaalselementen (lees: foto’s) letterlijk in de juiste volgorde plaatst. In eerste instantie is die

volgorde alleen vanuit temporeel of volgtijdelijk oogpunt ‘juist’. Pas op het moment dat hij uit

de omstandigheid dat de vrouw ergens naar kijkt een zekere betekenis a�eidt, en de overige

foto’s in het licht daarvaan aan een nadere inspectie onderwerpt, is Thomas in staat daartussen

een meer-dan-temporeel (lees: betekenisvol) verband aan te leggen. Hij beseft daardoor min

of meer intuïtief wat zich eerder die middag heeft afgespeeld. Antonioni maakt de kijker niet

alleen toeschouwer, maar ook deelgenoot van dit proces van emplotment dat zich zienderogen

voltrekt. In de tweede plaats illustreert de scène hoe een plot (in casu: de volgorde van de foto’s)

de loutere volgtijdelijkheid ontstijgt en de vertelde geschiedenis (in casu: de afzonderlijke

foto’s) van een pointe voorziet. Wat de foto’s afbeelden — een vrouw die haar blik op de bosjes

gericht heeft, een wapenloop die uitsteekt en de schaduw onder de boom — zijn elementen die

hun betekenis ontlenen aan de ‘juiste’ volgorde waarin Thomas hen plaatst. De afzonderlijke

omstandigheden en gebeurtenissen worden door de pointe (iemand is vermoord) verenigd, en

verkrijgen daardoor narratieve noodzakelijkheid. Het kan niet anders dan dat er een moord is

gepleegd, alles wijst daarop!
250

246
Voor de bewuste scène, zie https://www.youtube.com/watch?v=Q62gRiUrylw&t= (in de uitgave van Crite-
rion Collection vanaf minuut 58:53).

247
Vandaar de titel: Blow-Up.

248
Brooks 1992, p. 35.

249
In dit geval is Thomas zowel de verteller (degene die de plot aanbrengt) als de toehoorder (degene die de plot

vat). Dit maakt het voorbeeld overigens niet minder tre�end.

250
Een bezoek aan de plaats delict leert dat Thomas’ vermoeden klopt: er is inderdaad een moord gepleegd.

Scaru� 2016 stelt echter dat in het licht van de eindscène zelfs dat kan worden betwijfeld: ‘The whole �lm

develops the theme of ambiguity: the crime might have been a hallucination of the photographer’s deranged

or depressed mind. Everyone, including the camera (i.e. the director himself) pretends to believe the tennis

https://www.youtube.com/watch?v=Q62gRiUrylw&t=
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Het epistemologisch spanningsveld: concordia discors en prendre ensemble

Het tweede spanningsveld is epistemologisch van aard en betreft de twee verschillende di-

mensies van de werkelijkheid, die hiervóór reeds zijn aangeduid als de innerlijke en uiterlijke

werkelijkheid. In dit spanningsveld bemiddelt de plot tussen de verhaalselementen uit beide

werkelijkheden en smeedt hij hen tot een begrijpelijk en bovenal aannemelijk verhaal.
251

Bij

verhaalselementen die aan de innerlijke werkelijkheid raken, moet in de eerste plaats worden

gedacht aan de actor enerzijds, en de intenties, verlangens en motieven die hij erop nahoudt

anderzijds.
252

Met betrekking tot de uiterlijke werkelijkheid, gaat het vooral om verhaalselemen-

ten als (natuur)feiten en andere objectieve omstandigheden.
253

De bemiddeling tussen deze

heterogene elementen duidt Ricoeur met twee termen aan: concordia discors254
(wat zoveel

betekent als het ‘verenigen van het onverenigbare’
255

) en prendre ensemble, letterlijk vertaald:

samen nemen.
256

Minstens drie punten zijn hier van belang. Het eerste punt is dat een �ctioneel of non-

�ctioneel verhaal (het eerste een imitatie of constructie van betekenisvol handelen; het tweede

een reconstructie
257

) beide narratieve operaties
258

zijn, die zowel door een intentioneel als causaal

aspect worden gekenmerkt.
259

Ricoeurs tweede punt is dat een verhaal voor zijn samenhang een

ball is real.’ Vgl. Amsterdam & Bruner 2000, p. 127 over narratieve noodzakelijkheid: ‘Time-based narrative

contrasts sharply with time-independent propositional thinking. “If p then q; and p” leads to q as a conclu-

sion in a way that is timelessly and logically necessary. That is very di�erent from the time-bound business of

narrative necessity—there was nothing left for Oedipus to do in the end save tear out his eyes.’

251
Ricoeur 1990a, p. 65-66 en 141; Dowling 2011, p. 5-12 en 76-78.

252
Ricoeur 1990a, p. 65; Dowling 2011, p. 10.

253
Dowling 2011, p. 10 en 76.

254
Hierbij moet worden aangetekend dat ik voor de interpretatie van het begrip concordia discors aansluiting

zoek bij Dowling 2011, in het bijzonder p. 5-6. In Time and Narrative koppelt Ricoeur dit begrip vooral aan

Augustinus’ theorie over tijd, waar discordantie boven concordantie prevaleert, en de narratieve theorie van

Aristoteles, waar juist de concordantie overheerst, zie Ricoeur 1990a, p. 4. In Oneself as Another beschrijft

Ricoeur de plot als een samenstelling van verhaalselementen die de narratieve logica bevorderen (de zogehe-

ten concordante elementen) en de elementen die haar doorkruisen, of bedreigen (de zogeheten discordante
elementen). Voor een bespreking hiervan zie De Jong 2009, p. 216-217 waarin wordt verwezen naar Ricoeur

1992, p. 142. In het vervolg van dit paper laat ik de twee zojuist beschreven interpretaties buiten beschouwing.

255
Deze vertaling ontleen ik aan Komrij 1991, p. 216.

256
Dowling 2011, p. 5-6. In de Engelse vertaling wordt de Franse term prendre ensemble (uit Ricoeur 1983, p.

103-104) vertaald als ‘grasping together’, zie Ricoeur 1990a, p. 41, 65.

257
De vraag is in hoeverre we de twee kunnen scheiden. Een verhaal is nu het de mimēsis praxeos als voorwerp

heeft, altijd een (re)constructie van (betekenisvol) handelen (zie paragraaf sub-subparagraaf 3.2.1 van dit hoofd-

stuk). Omgekeerd is een reconstructie van betekenisvol handelen — zoals nog zal blijken — altijd in de vorm

van een verhaal gegoten.

258
Dowling 2011, p. 13, 65.

259
Von Wright noemt een dergelijk type verklaring een ‘mixed mode of explanation’, zie Dowling 2011, p. 62-63.
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actief beroep doet op de pre-narratieve structuur van onze ervaring. Anders geformuleerd: voor

de betekenisvolle verbanden die de plot tussen de (al dan niet heterogene) verhaalselementen

aanbrengt, put hij uit de symbolische stelsels waaraan de toehoorder of lezer deelheeft.
260

Dat

maakt dat wij het verhaal niet alleen kunnen volgen, maar meer dan dat, ook aannemelijk

vinden. Ricoeurs derde punt, ten slotte, is dat een oorzaak die wortelt in een intentie en zich

in betekenisvol handelen uit, zich op een soortgelijke manier tot de symbolische werkelijkheid

verhoudt, als de natuurcausaliteit tot de natuurwerkelijkheid.
261

Maar waar de natuurcausaliteit

haar geldigheid ontleent aan de universele natuurwet, ontleent de intentie haar geldigheid aan

de symbolische structuur waarin zij is ingebed.
262

Het eerste punt — dat een (re)constructie van betekenisvol handelen niet een volledig

intentionele, noch volledig causale narratieve operatie is — laat zich wellicht het best illustreren

aan de hand van de eerder besproken zin ‘Jones killed Smith’.
263

Bij een verhaal over, of een

reconstructie van deze situatie, spelen zowel de natuurcausaliteit als de intentie een rol, met

dien verstande dat de rol van de eerstgenoemde causaliteit beperkt is tot het verklaren van

gebeurtenissen of omstandigheden die zich daarvoor lenen.
264

De doodsoorzaak van Smith is

daarvan een voorbeeld.
265

Waarschijnlijk heeft Jones bepaalde (gewelds)handelingen verricht

die de dood van Smith in strikt materiële zin hebben veroorzaakt. Indien we echter inzicht

willen verwerven in het betekenisvolle van Jones’ handelen — het ‘waarom’ — dan volstaat

kennis van de relevante fysiologische processen uiteraard niet.
266

Vgl. Mooij 2015, p. 6 over de menselijke vrijheid: ‘In the twentieth century the plausibility of the concept of

universal and timeless reason lapsed. It was replaced by the idea of a situationally bound freedom — the idea,

that is, that freedom is never unconditional but is bound to conditions that partly stem from the sphere of

intentionality (involuntariness) and partly stem from the sphere of natural causality. This double polarity is

determinative of the way in which freedom is debated and disputed in the modern era. What this essentially

amounts to is a form of compatibalism [sic], that is: a ‘combined theory’ that purports to apply to the notion

of freedom in both senses: arbitrary choice and the conditioned character of freedom.’

260
Ricoeur 1990a, p. 180; Dowling 2011, p. 53. Vgl. De Jong 2009, p. 216: ‘Deze buitentekstuele opvattingen en

normen sturen de interpretatie van het verhaal doordat zij de zinvolle verbanden tussen de verschillende feiten

en gebeurtenissen articuleren en hierdoor aan de vertelde geschiedenis een narratieve coherentie verlenen.’

261
Ricoeur 1990a, p. 135-142; Dowling 2011, p. 54. Ik meen dan ook dat Bouteligiers bewering dat het verhaal

‘wordt verteld vanuit een narratieve rede, op basis van een logica die gefundeerd is in noodzaak, orde en causa-

liteit’ (p. 199) alleen al hierom enige nuance behoeft.

262
Dowling 2011, p. 54: ‘Furthermore, just as material causality derives its authority from nomological genera-

lization, this alternative causality of motive and action can be shown to derive its authority from narrative,

which is itself rooted in the prenarrative structure of real action.’ Zie ook sub-subparagraaf 3.2.3.

263
Ik ontleen dit voorbeeld aan Sher 1975, zie sub-subparagraaf 3.2.3 van dit hoofdstuk.

264
Dowling 2011, p. 58-59.

265
Dit gaat uiteraard niet op voor die gevallen waarin de ware toedracht door gebrek aan bewijs niet kan worden

vastgesteld. Daarover meer in sub-subparagraaf 2.2.1, hoofdstuk II en hoofdstuk IV.

266
Ricoeur 1990a, p. 123; Dowling 2011, p. 58-59. Dit geldt zowel voor de fysiologische processen die het gedrag
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Dat de (natuur)causaliteit in dat verband irrelevant is, wil nog niet zeggen dat zij geen

noodzakelijk onderdeel van de reconstructie vormt. Het voorbeeld van Smith en Jones illu-

streert nou juist dat een adequate reconstructie van willekeurig welk voorval tegelijkertijd zowel

intentioneel als causaal is.
267

Intentioneel, omdat Jones het plan heeft opgevat, oftewel: de

intentie heeft gevormd, Jones iets (al dan niet opzettelijk) aan te doen.
268

Causaal, omdat er

sprake is van een relatie van oorzakelijkheid tussen de handelingen van Jones (wat die ook

precies mogen inhouden) en de dood van Smith. Ontbreekt één van beide type elementen,

dan is het verhaal of de verklaring eenvoudigweg incompleet. In algemene zin geldt echter wel

dat een reconstructie van betekenisvol handelen hoofdzakelijk intentioneel of teleologisch is,

en slechts ter ondersteuning daarvan andere feiten en omstandigheden incorporeert.
269

De

plot ‘reguleert’ als gezegd hun onderlinge verhouding en bepaalt welke verhaalselementen wel,

en welke niet in het verhaal thuishoren.
270

Het tweede punt — dat de achtergrondkennis van de toehoorder of lezer ‘bepalend is voor

de manier waarop samenhang in een verhaal wordt geconstrueerd’ — kan als volgt worden

uitgewerkt.
271

In de vorige subparagraaf hebben we gezien dat de interpretatie van betekenisvol

handelen geschiedt tegen de achtergrond van de symbolische stelsels van (onder andere) taal

en cultuur. Gezamenlijk constitueerden zij het ordeningsraster waarlangs we de werkelijkheid

vormen en begrijpen.
272

Voor verhalen is dat niet anders. De daarin opgevoerde (dramatische)

handelingen, gebeurtenissen en personages, en de verbanden die de plot daartussen legt, zijn

slechts begrijpelijk bij de gratie van de symbolische stelsels waaraan wij, de lezer, maar ook de

personages van het verhaal, deelhebben. Deze verzameling van buitentekstuele opvattingen,

normen en gegevens waardoor de toehoorder of lezer de samenhang van het verhaal vat, duidt

Van Roermund aan met de term ‘algemene achtergrondkennis’ (cursivering MS):
273

De lezer of toehoorder wordt geacht het meer-dan-temporele karakter van de

reeks, en daarmee de pointe van het verhaal, te vatten vanuit een voorraad algemene

van Jones (breinprocessen), als de dood(soorzaak) van Smith ‘verklaren’.

267
Dowling 2011, p. 64; Herman, Jahn & Ryan 2010, p. 347.

268
Dowling 2011, p. 62-63.

269
Dowling 2011, p. 59.

270
Dowling 2011, p. 59. Vgl. White 1981, p. 21-23. Zie ook het hierboven besproken eerste spanningsveld binnen

mimēsis2.

271
Van Roermund 1993, p. 28; De Jong 2009, p. 237.

272
Van Roermund 1993, p. 28.

273
Hierna zullen de termen ‘symbolische stelsels’ (of variaties daarop) en ‘achtergrondkennis’ worden afgewis-

seld. Ik beschouw ze dan ook binnen de context van de mimēsis-bewegingen als min of meer inwisselbare

begrippen.
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achtergrondkennis of — opvattingen omtrent de oorzaken of de redenen waarom

iets gebeurt (...) Dergelijke algemene opvattingen en waarden worden vrij alge-

meen bepalend geacht over de manier waarop ‘samenhang’ in een verhaal wordt

geconstrueerd. Maar dan zijn ze dus ook bepalend voor de toevoegingen, wegla-

tingen, en omvormingen waarmee vanuit een grote heterogeniteit van mogelijke

en in principe beschikbare verhaals-elementen een verband wordt gesmeed.
274

De roman Ulysses is in dit verband een extreem voorbeeld. Wil de lezer dit verhaal over een

dag uit het leven van Leopold Bloom kunnen volgen, dan zal hij of zij zich voortdurend bewust

moeten zijn van de literaire en stilistische verwijzingen naar onder andere het katholicisme, de

Ierse geschiedenis, de Griekse mythologie en het werk van Shakespeare.
275

Onze achtergrond-

kennis over deze en andere zaken wordt voortdurend geactiveerd om tussen de personages

onderling, hun handelingen en de gebeurtenissen van het verhaal een bepaalde samenhang

te construeren.
276

Maar juist omdat Ulysses in dit verband een extreem voorbeeld is, is het

tegelijkertijd wellicht niet zo’n geschikt voorbeeld. Soms zijn Joyces verwijzingen zo esoterisch,

dat er aan de zijde van de lezer niet langer sprake is van het intuïtief vatten of begrijpen van de

verhaalstructuren, maar veeleer van het uitvorsen daarvan.
277

Vandaar dat ik nu het reeds in de

eerste paragraaf besproken verhaal ‘The king died, and then the queen died’ in herinnering

roep. Ondanks zijn eenvoud, appelleert ook dit verhaal aan de achtergrondkennis van de lezer

om tussen de twee gebeurtenissen een bepaalde samenhang te construeren.

Hoewel ik in eerste instantie zei dat in dit verhaal slechts sprake is van een opeenvolging van

gebeurtenissen — eerst overlijdt de koning en daarna de koningin — kunnen we ons afvragen

of deze strikt temporele lezing niet contra-intuïtief is. Is de lezer niet eerder geneigd de tweede

gebeurtenis als een gevolg van de eerste te beschouwen? Wekt, met andere woorden, het naast

274
Van Roermund 1993, p. 27-28. Eigenlijk is dit wat — zoals Brooks 2002/2006, p. 4/11 opmerkt — Barthes de

doxa (‘that set of unexamined cultural beliefs that structure our understanding of everyday happenings’) zou

hebben genoemd.

275
Dit alles tegen de achtergrond van Dublin, zie daarover een citaat van Joyce opgetekend in Ellman 1959, p. 505:

‘For myself, I always write about Dublin, because if I can get to the heart of Dublin I can get to the heart of

all the cities of the world. In the particular is contained the universal.’

276
Dat neemt niet weg dat het merendeel van die verbanden of allusies veel lezers zullen ontgaan. Voor een

tre�end voorbeeld van de manier waarop het personage van Bloom van deze allusies afhangt, zie Blamires

1996, p. 66 : ‘Bloom is God the Father in some contexts, God the su�ering Son in others. He is also, from

time to time, Ulysses, Moses, Elijah, Hamlet’s Ghost, etc.’

277
Joyce erkende dat met zoveel woorden, zie Ellman 1959, p. 521: ‘I’ve put in so many enigmas and puzzles that

it will keep the professors busy for centuries arguing over what I meant, and that’s the only way of insuring

one’s immortality.’
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elkaar plaatsen van het overlijden van de koning en dat van de koningin niet de suggestie van

(indirecte) oorzakelijkheid? Zo ja, dan is het belangrijk om op te merken dat de toehoorder of

lezer deze door het verhaal gelaten leemte(s) vanuit zijn of haar achtergrondkennis invult.
278

En dat doet hij of zij min of meer intuïtief, dat wil zeggen: zonder dat het verhaal met zoveel

woorden zegt welk verband of welke invulling de ‘juiste’ is.
279

Het verhaal ‘The king died, and

then the queen died’ verschilt na tussenkomst van de lezer niet principieel van het eveneens

eerder besproken verhaal ‘The king died, and then the queen died of grief ’.
280

Dat de samenhang van een verhaal daarnaast niet alleen afhangt van de achtergrondkennis

van de toehoorder of lezer in meer algemene zin, maar ook van diens cultuuropvattingen, kan

wellicht aan de hand van een tweede, eveneens aan Van Roermund ontleend voorbeeld worden

geïllustreerd. Dat verhaal luidt:
281

Zij trouwden en kregen een kind.

Ook dit ‘verhaal’ lijkt in eerste instantie slechts een neutrale opsomming van twee gebeur-

tenissen: twee mensen trouwen (i) en vervolgens krijgen ze een kind (ii).
282

Draaien we echter

de volgorde van de gebeurtenissen om — ‘Zij kregen een kind en trouwden’ — dan zien we

dat de samenhang tussen de gebeurtenissen hier evenmin louter temporeel is. Een verhaal

waarin twee mensen trouwen en daarna een kind krijgen verschilt namelijk niet alleen qua

tijdsvolgorde, maar ook qua normatieve betekenis van een verhaal waarin men eerst een kind

krijgt en vervolgens trouwt. De burgerlijke moraal dicteert nou eenmaal dat ‘men eerst behoort

te trouwen alvorens kinderen op de wereld te zetten.’
283

Een verhaal dat door een eenvoudige

omkering van de ‘normale’ gang van zaken met deze burgerlijke moraal breekt, suggereert

278
Kant zou hebben gezegd dat weglatingen of ellipsen in een (kunst)werk onze kenvermogens mobiliseren en

daartussen het vrije spel bewerken. Zie Kant (1790) 2000, p. 102–103; Van Gerwen 2017a, p. 335-336; Ginsborg

2019, §2.3.2. Zie ook Van Gerwen 2004; Van Gerwen 2020 waarin hij noties uit de Kantiaanse esthetica op de

cinématographie van de Franse regisseur Robert Bresson (1901–1999), meer in het bijzonder L’Argent (1983),

toepast.

279
Van Roermund 1993, p. 27-28: ‘Niet altijd zijn dergelijke kwali�caties van volgorde uitdrukkelijk aanwezig.

Soms zijn zij verzwegen, nemen zij de vorm aan van een open plaats en laten de invulling ervan aan de lezers

of toehoorders wordt [sic] over .’

280
Zie subparagraaf 3.1 van dit hoofdstuk waarin ik dit verhaal bespreek. De achtergrondkennis waarop het ver-

haal een beroep doet, ontlenen wij bijvoorbeeld ook aan andere, vergelijkbare (archetypsiche) verhalen.

281
Van Roermund 1993, p. 28.

282
Van Roermund 1993, p. 28.

283
Van Roermund 1993, p. 27-28.
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meer dan dat het daadwerkelijk zegt of schrijft.
284

Het ogenschijnlijk neutrale voegwoord ‘en’

verhult hier dus een normatieve samenhang, die de lezer via zijn achtergrondkennis, en dan in

het bijzonder zijn cultuuropvattingen, vat.
285

Het derde punt, ten slotte, houdt in dat de geldigheid van de intentie afhangt van de

symbolische ordening waarin betekenisvol handelen is geworteld.
286

Ik zei al dat hetgeen voor

betekenisvol handelen in het algemeen geldt, evenzeer van toepassing is op verhalen voor zover

het de daarin opgevoerde (dramatische) handelingen betreft. Ook die handelingen danken hun

verstaanbaarheid aan de reden die hen van een ‘regelgeleid verloop’ verzekert.
287

Gezien deze

en andere aspecten van betekenisvol handelen reeds in het kader van mimēsis1 zijn besproken,

en voor zover relevant analoog op het verhaal kunnen worden toegepast, zal ik die bespreking

niet oprakelen. In plaats daarvan zal hieronder worden volstaan met een aantal beknopte

opmerkingen over de betekenis van geldigheid binnen het verhaal en de manier(en) waarop

de verteller of schrijver haar kan aantasten. Het gaat dan niet zozeer om geldigheid in enge

zin (in de zin van verstaanbaarheid), als wel om geldigheid in de zin van aannemelijkheid: is

datgene waarover het verhaal vertelt en de manier waarop zij die elementen met elkaar verweeft

voldoende waarschijnlijk of aannemelijk?
288

Zoals ik tijdens de bespreking van de Aristotelische narratologie reeds aanstipte, was Aristo-

teles wellicht de eerste die inzag dat een goed verhaal ‘noodzakelijk’ of op z’n minst ‘waarschijn-

lijk’ diende te zijn.
289

Dat gold zowel voor de afzonderlijke verhaalselementen (the incidents) als

de manier waarop zij worden verweven (the construction of the incidents). Behalve waarschijn-

284
Dit is (hoop ik) geen oppervlakkigheid die voor diepzinnig moet doorgaan. Wat ik ermee probeer te zeggen is

dat het verhaal ‘Zij kregen een en trouwden’ meer suggereert dan die zes woorden strikt genomen vertellen.

285
Aldus ook Smith 1981, p. 226-227. Vgl. Amsterdam & Bruner 2000, p. 121-124; Di Donato 2019, p. 73.

286
De termen ‘geldig(heid)’, ‘aannemelijk(heid)’ en ‘waarschijnlijk(heid)’ worden hierna als inwisselbare termen

gebruikt.

287
De Jong 2009, p. 52 en 156: ‘Ieder handelen veronderstelt de tussenkomst van een reden, en deze reden verze-

kert het handelen van een regelgeleid verloop. De handeling ontleent haar verstaanbaarheid aan de intersubjec-

tieve betekenis of zin die zij verkrijgt onder invloed van de publieke regel waarvan zij de applicatie vormt.’ Vgl.

Korsgaard 1996 over onze praktische identiteiten waaraan wij redenen om (al dan niet) te handelen ontlenen.

288
Ik moet direct toegeven dat de twee (verstaanbaarheid en waarschijnlijkheid/geldigheid/aannemelijkheid las-

tiger te scheiden zijn dan ik hier wellicht suggereer. Wanneer men een handeling probeert te interpreteren,

komen immers alleen goede (of geldige) betekenissen (of redenen) in aanmerking. Daarnaast is het belangrijk

te vermelden dat hetgeen nu hieronder zal worden besproken, ten nauwste samenhangt met hetgeen reeds

gezegd is over de narratieve noodzakelijkheid of coherentie van het verhaal onder het kopje ‘Het narratieve

spanningsveld: de pointe’. Waar een goede plot door middel van zijn verbanden en pointe waarschijnlijkheid

schept, doet een slechte plot precies het tegenovergestelde.

289
We weten niet of Aristoteles daadwerkelijk de eerste was die dit waarschijnlijkheidscriterium formuleerde. Zo

meent O’Sullivan 1995, p. 54-57 dat de So�sten reeds voor Aristoteles tot dit inzicht waren gekomen, maar

onduidelijk is of zij het ook op literaire werken toepasten.
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lijk, dienden zij ook aannemelijk te zijn. Waar de term ‘waarschijnlijk’ een objectieve kwaliteit

uitdrukt (de gebeurtenissen, omstandigheden en handelingen waarover het verhaal vertelt,

moeten kunnen voorkomen) duidt de term ‘aannemelijk’ een meer subjectieve kwaliteit aan:

datgene waarover het verhaal vertelt, moet de lezer niet onaannemelijk voorkomen.
290

Dowling

brengt dit Aristotelische waarschijnlijkheidscriterium in verband met een door William H.

Dray opgestelde formule voor betekenisvol handelen: ‘If y is a good reason for A to do x,

then y would be a good reason for anyone su�ciently like A to do x under su�ciently similar

circumstances.
291

Eigenlijk, zo merkt Dowling op, is dit wat Aristoteles op het oog had toen

hij over de waarschijnlijkheid of aannemelijkheid van het verhaal sprak.
292

Indien we Dowlings redenering volgen en Drays formule op verhalen toepassen, kunnen

wij hier twee narratief-logische eisen uit a�eiden. De eerste is wat men zou kunnen noemen:

de eis van congruentie tussen het personage en zijn of haar handelingen. Uit Drays formule

volgt dat de identiteit van de actor in zoverre relevant is, dat een reden alleen dan geldig

is, als anyone sufficiently like A haar als grondslag voor handelen zou aanvaarden. Doordat

personages enerzijds een bepaalde identiteit hebben en anderzijds niet geacht worden ‘out of

character’ te handelen, kunnen zij, op stra�e van bevreemding van de lezer, niet zomaar alles

doen of zeggen.
293

Wat wij als de narratieve identiteit van het personage kunnen beschouwen,

is deels afhankelijk van de verteller, schrijver of het verhaal dat hem of haar schept, en deels

van de achtergrondkennis van de lezer. Voor zover ieder personage in meer of mindere mate

‘archetypisch’ is, dat wil zeggen: van een oermodel is afgeleid en daaraan beantwoordt, wordt

ons begrip van de personages en hun handelingen door dit soort archetypes (onderdeel van

onze achtergrondkennis) gestuurd.
294

Concreet gesteld: de lezer weet op voorhand weliswaar

niets over Bardamu, maar voor zover Reis naar het einde van de nacht vertelt over een Franse

cynicus die wars is van alles wat met oorlog te maken heeft, gelden ten aanzien van het speci�eke

personage Bardamu bepaalde algemene verwachtingen.
295

De tweede narratieve eis die uit Drays formule voortvloeit, is wat men zou kunnen noemen:

290
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 97-103. Voor de manier waarop het objectieve en subjectieve perspectief zich

tot elkaar verhouden, zie O’Sullivan 1995, p. 50.

291
Ricoeur 1990a, p. 128-130.

292
Zie Dowling 2011, p. 60. Zie ook sub-subparagraaf 3.2.1 van dit hoofdstuk.

293
Hierover meer in sub-subparagraaf 3.2.5 van dit hoofdstuk.

294
Zie over de combinatie van Jungiaanse archetypes en literatuur Leigh 2011, p. 96-99. Vgl. Frye 1951. Overigens

is dit slechts één van de manieren waarop de lezer de identiteit van het personage (mede) construeert.

295
Wat ik probeer te zeggen, is dat voor zover een verhaal uit onze wereld put, het altijd tot op zekere hoogte

‘vertrouwd’ voelt, uit het leven is gegrepen. Wij lijden allen aan de conditio humana, de personages in een

verhaal niet uitgezonderd. Zoveel maakt Céline in Reis naar het einde van de nacht ieder geval duidelijk.
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de eis van congruentie tussen de handeling en de omstandigheden waarin zij wordt verricht.

Deze eis houdt kort gezegd in dat een reden alleen dan geldig is, als zij voor een ander under
sufficiently similar circumstances eveneens geldt als goede reden om te handelen. Onder de term

‘omstandigheden’ kunnen we zowel de omstandigheden van het verhaal (de daarin opgevoerde

wereld die de personages bewonen) als die van de lezer (de [symbolische] wereld die hij of

zij bewoont) begrijpen. Het spreekt voor zich dat nu het verhaal zijn eigen wereld schept en

bewerkt, het eveneens de feiten en omstandigheden formuleert waarbinnen de handelingen

worden verricht. In zoverre roept het verhaal zijn eigen symbolische stelsels in het leven,

waartegen de door personages verrichte handelingen betekenis en geldigheid verkrijgen.

Tegelijkertijd is het verhaal, al helemaal als het niet-�ctioneel is, nooit geheel losgezongen

van de werkelijkheid die de lezer bewoont. Voor zover het verhaal gebruikmaakt van bouwste-

nen die het ontleent of gemeen heeft met die werkelijkheid, zal het begrip en de geldigheid van

de verhaalselementen en -structuren mede door de achtergrondkennis van de lezer worden

bepaald. Ik besef dat dit wellicht wat vaag klinkt, maar wat ik probeer te zeggen is dat verhalen

vertellen over mensen, gebeurtenissen, plaatsen, enzovoorts, die écht bestaan (non-�ctie) dan

wel echt hadden kúnnen bestaan (�ctie).
296

Het verschil tussen de werkelijkheid en (non-)�ctie

is dus in zoverre gradueel.
297

De achtergrondkennis van de lezer over de wereld die hij bewoont,

beïnvloedt diens lezing van het verhaal dat de personages bewonen.
298

Illustratief in dat verband

is wederom het eerdergenoemde voorbeeld van Reis naar het einde van de nacht. De symboli-

sche stelsels die Bardamu, de lezer, en beiden — gezamenlijk — bewonen
299

zijn stuk voor stuk

van belang voor de wijze waarop de lezer de keuzes en handelingen begrijpt en waardeert, die

personages als Bardamu, Robinson, Madame Henrouille en Madelon maken en verrichten.
300

Wellicht ten overvloede kan nog worden gewezen op andere manieren waarop de vertel-

ler of schrijver door middel van de plot de narratieve logica ondermijnt. Voorbeelden zijn

296
Carroll 1997, p. 182-184 en 186-189 meent dat de auteur van �ctionele werken intendeert dat de lezer zich de

door hem of haar beschreven wereld voorstelt, terwijl de auteur van non-�ctionele werken van de lezer een

houding van geloof verlangt.

297
Vgl. Wilde (1889) 2010, p. 27 : ‘Paradox though it may seem — and paradoxes are always dangerous things —

it is none the less true that Life imitates Art far more than Art imitates Life.’

298
In de volgende sub-subparagraaf over mimēsis3 zal blijken dat dit ook andersom geldt.

299
Men denke in dit verband aan alles wat te maken heeft met,ik noem maar wat, de Franse of Amerikaanse

cultuur, het bestaan dat/waaraan de arme mens leidt/lijdt, de Eerste Wereldoorlog, de menselijke conditie,

kolonialisme, kapitalisme, enzovoorts.

300
De eerdergenoemde documentaire over Céline waarin Gerard Reve een paar van de belangrijkste plekken uit

Célines leven bezoekt, laat zien hoezeer verbonden de ‘echte’ empirische werkelijkheid is met de door Céline

in Reis naar het einde van de nacht beschreven wereld — het motto van het boek (‘Mensen, dieren, steden,

dingen, alles berust op fantasie.’) ten spijt.
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gekunstelde plotwendingen
301

en gebeurtenissen die hun oorzaak vinden in buitengewoon

toeval.
302

Volgens Ryan vloeien dit soort kunstgrepen voort uit een con�ict tussen de doelen

van de verteller of schrijver enerzijds en de interne logica van het verhaal anderzijds.
303

Dat

con�ict ontstaat zodra de verteller of schrijver bij de lezer een bepaald e�ect beoogt te sorteren

(zoals spanning of nieuwsgierigheid), maar de interne logica van het verhaal zulks niet indiceert.

Met andere woorden: zou de verteller of schrijver het verhaal op zijn natuurlijke beloop laten

gaan, dan zou het door hem of haar beoogde e�ect niet (of niet tijdig) worden gesorteerd.
304

De verteller of schrijver die in weerwil van de interne logica van het verhaal een verband of

ontknoping ‘forceert’, bezondigt zich dus inderdaad aan een kunstgreep. Vandaar dat Ryan

van gekunstelde plotwendingen en buitengewoon toeval spreekt. Ook hier geldt dat de lezer dit

soort onwaarschijnlijkheden van de plot, zowel op grond van het verhaal zelf, als vanuit zijn

achtergrondkennis oppikt.

Waar de kunstgreep ook precies in moge bestaan, feit is dat de verteller of schrijver die zich

hiervan bedient, afbreuk doet aan de interne logica en dus de kwaliteit van het verhaal. Wat

�ctionele werken betreft, is dat eerst en vooral de esthetische kwaliteit: een implausibele roman

is nou eenmaal een slechte roman.
305

Daarvan zijn voorbeelden te over. Wat non-�ctionele

werken zoals reconstructies van betekenisvol handelen betreft, staat wellicht meer op het spel.

Gezien zij een waarheidspretentie voeren die zij nooit volledig, dat wil zeggen: restloos
306

kunnen waarmaken, is het des te belangrijker dat zij waarschijnlijk en aannemelijk zijn. Niet

301
Met als voornaamste voorbeeld de deux ex machina, zie Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 103 (voetnoot 7)

302
Voor de verschillende manieren waarop de verteller de narratieve logica van het verhaal kan ondermijnen, zie

Ryan 2009. Ryan maakt een grove tweedeling tussen cheap plot tricks enerzijds en plot holes anderzijds. Voor

de plot holes, zie bijvoorbeeld Ryan 2009, p. 67: ‘The truly unbridgeable plot holes involve strategic decisions

from the characters that blatantly violate common sense. While characters may not always act in the same

way we would if we were placed in the same situations, we expect of them a minimum of rationality, unless,

of course, they su�er from impaired mental abilities.’

303
Ryan 2009, p. 56: ‘The plotting of both authors and characters is meant to exercise control: for the author,

control over the reader, who must undergo a certain experience; for the characters, control over other charac-

ters and over the randomness of life. But sometimes the goals of the author are at odds with the goals.’ Vgl.

De Jong 2009, p. 219-220 die het personage een sub-plot noemt.

304
Zie ook subparagraaf 3.1 van dit hoofdstuk waarin ik betoog dat de plot het repertoire aan mogelijke gebeur-

tenissen binnen het verhaal zowel schept als begrenst.

305
Vgl. Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 103-104; Ryan 2009. Volgens O’Sullivan 1995, p. 54 is een onwaarschijnlijk

of onaannemelijk literair werk vanuit Aristotelisch oogpunt niet geslaagd, omdat het bij de lezer niet het ge-

wenste emotionele e�ect (katharsis) sorteert. Voor een mogelijke de�nitie van een esthetische waarheid binnen

de context van fictionele werken, zie Van Gerwen 2019.

306
De Jong 2009, p. 313: ‘De principiële ontvankelijkheid van alle voorwerpen van interpretatie voor een van-

uit geen enkel absoluut hogere-ordestandpunt in te dammen veelheid aan potentiële betekenisverleningen

confronteert ons met het fallibilistische inzicht dat interpretaties van menselijke, intentionele uitingen nooit

‘restloos’ kunnen zijn, en dus nooit kunnen worden geacht in absolute zin ‘waar’ te zijn.’
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de esthetische, maar de epistemologische waarde van het werk staat voorop.

3.2.5 Mimēsis3: Apotheose

Mimēsis3 of de re�guratie is de fase waarin de twee zojuist beschreven mimēsis-bewegingen

culmineren.
307

Waar de tweede mimēsis-beweging vooral de ene zijde van het verhaal betreft (die

van de verteller), daar voltrekt de derde mimēsis-beweging zich als het ware ‘in’ de toehoorder

of lezer.
308

Anders geformuleerd: mimēsis3 markeert het snijpunt tussen de wereld die het

verhaal schept en bewerkt enerzijds, en de wereld waarin de toehoorder of lezer zich begeeft

anderzijds.
309

De toehoorder of lezer beweegt, net zoals de personages, van een staat van

imperfecte kennis naar de ontknoping waarin ‘alle puzzelstukjes op hun plaats vallen’ en hij

of zij een beter begrip krijgt, niet alleen van het verhaal zelf, maar minstens evenzeer van zijn

eigen bestaan en omgeving.
310

Precies daarin schuilt de re�guratie.
311

En die is slechts mogelijk

omdat het verhaal volgens Ricoeur in een eigen tijd opereert: de zogeheten ‘derde tijd’.
312

Ricoeurs ‘Derde tijd’: The Fictive Experience of Time

De derde tijd kan worden gecontrasteerd met twee andere, klassieke tijdconcepties: de kosmolo-

gische en de fenomenologische.
313

Aan de fenomenologische tijdconceptie is Aristoteles’ naam

verbonden.
314

Tijd is volgens Aristoteles afhankelijk van de beweging van de hemellichamen

waaraan wij hem kunnen afmeten — vandaar de term ‘kosmologisch’.
315

In deze voorstelling

van zaken is tijd een (ogenschijnlijk) objectief en onafhankelijk, want van het menselijk be-

wustzijn losgekoppeld gegeven: was de mens er niet, dan zouden de hemellichamen evengoed

307
Ricoeur 1990a, p. 70-71; Dowling 2011, p. 16.

308
Ricoeur 1990a, p. 45-48, 70-71 en 77.

309
Ricoeur 1990a, p. 71: ‘(...) the intersection, therefore, of the world con�gured by the poem and the world

wherein real action occurs and unfolds its speci�c temporality.’ Ricoeur spreekt in dit verband ook wel van

een versmelting van de horizonten, zie Ricoeur 1990a, p. 77. Zie ook Ricoeur 1990b, p. 99.

310
Dowling 2011, p. 13-16 en 88. Vgl. Van Gerwen 2017a, p. 227 over Gadamers op hermeneutisch leest geschoeide

esthetica: ‘In het voorwerp van onze interesse leren we het ‘andere’ van ons ‘eigene’ kennen. Zo leren we niet

alleen iets over dat voorwerp, maar ook over onszelf. In de geschiedenis draait het niet alleen om dat voorwerp,

maar juist om de wisselwerking tussen het voorwerp en ons eigen perspectief. Interpretatie is integratie.’ Vgl.

Danto 1982, p. 23-25.

311
Dowling 2011, p. 15-16.

312
Ricoeur 1990a, p. 82-87; Dowling 2011, p. 31 en 35.

313
Dowling 2011, p. 20; Ricoeur 1990c, p. 99 en 233-234.

314
Dowling 2011, p. 20; Ricoeur 1990c, p. 12.

315
Dowling 2011, p. 20.
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hun gang gaan.
316

Augustinus, aan wiens naam de fenomenologische tijdconceptie is verbon-

den, verzet zich tegen Aristoteles’ opvattingen en meent dat tijd zijn bestaan ontleent aan het

menselijk bewustzijn dat hem ervaart.
317

Zonder het subject zouden louter ‘blind processes

associated with motion’ bestaan.
318

Deze tijdconceptie heet dus fenomenologisch, omdat zij

afhankelijk is van het menselijk bewustzijn, en onafhankelijk van de hemellichamen.
319

Volgens Ricoeur leiden beide tijdconcepties evenwel tot een onophefbare paradox, daar

het niet mogelijk is de ene conceptie ten koste van de andere te verabsoluteren.
320

Een adequate

tijdconceptie kan niet ofwel onversneden kosmologisch ofwel onversneden fenomenologisch

zijn; zij behoeft elementen van beide tijdconcepties.
321

Een fenomenologisch element is on-

vermijdelijk, omdat ook de kosmologische tijdconceptie de aanwezigheid van een bewustzijn

veronderstelt, namelijk van degene die de tijd meet.
322

Een kosmologisch element is net zo goed

onmisbaar. Iemand die in een witte, raamloze kamer is opgesloten en van alle contact met de

zijn omgevende werkelijkheid is afgesloten, zal op een gegeven moment van ieder (tijds)besef

van het hier en nu verstoken zijn.
323

Latere pogingen van Kant en Husserl om deze paradox op

te he�en, bleken eveneens vergeefs.
324

Tegen de achtergrond van deze voortdurende aporie, in-

troduceert Ricoeur een derde vorm van tijd, en wel één die noch volledig met de kosmologische,

noch volledig met de fenomenologische samenvalt.
325

Het verhaal vormt bij uitstek het domein waarop Ricoeurs derde tijd van toepassing is. De

daarin opgevoerde personages, gebeurtenissen en handelingen (kortom: alle verhaalselementen)

bewonen een eigen temporele ordening, die niet primair samenhangt met de kosmos of de ziel,

maar voortvloeit uit twee aan het verhaal inherente spanningen of discrepanties.
326

Dat is in de

316
Ricoeur 1990c, p. 12: ‘Behind Aristotle stands an entire cosmological tradition, according to which time sur-

rounds us, envelops us, and dominates us, without the soul having the power to produce it.’

317
Augustinus (397-400 n.Chr.) 2011, p. 242: ‘It seems to me, then, that time is merely an extension, though of

what it is an extension I do not know. I begin to wonder whether it is an extension of the mind itself.’ Zie ook

Ricoeur 1990a, p. 14-16; Dowling 2011, p. 20.

318
Dowling 2011, p. 20.

319
Augustinus (397-400 n.Chr.) 2011, p. 242: ‘Time, therefore, is not the movement of a body.’ Zie ook Dowling

2011, p. 20.

320
Ricoeur 1990c, p. 3-4 en 12-14; Dowling 2011, p. 20.

321
Ricoeur 1990c: ‘Just as only an enumerated time really requires a soul to distinguish and actually to count

the instants, so, too, only a determined instant can be designated as a present one. (...) In this respect, the

conclusion to be drawn from our confrontation between Augustine and Aristotle is clear: the problem of

time cannot be attacked from a single side only, whether of the soul our of movement.’

322
Ricoeur 1990c, p. 16-18; Dowling 2011, p. 21-22.

323
Dowling 2011, p. 21. Vgl. Ricoeur 1990c, p. 20-21.

324
Ricoeur 1990c, p. 23-59; Dowling 2011, p. 20, 21-27.

325
Dowling 2011, p. 46 en 100-101.

326
Dowling 2001, p. 47-48. Vgl. Bazin (1967) 2005 over Nights of Cabiria (Fellini, 1957), p. 85: ‘As for the
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eerste plaats de discrepantie tussen de vertelde tijd (erzählte Zeit) — de tijd die het gebeurde in

beslag neemt — en de verteltijd (Erzählzeit): de tijd die het vertellen van het gebeurde in beslag

neemt.
327

Gebeurtenissen die in werkelijkheid vele jaren beslaan kunnen in enkele bladzijdes

worden beschreven en andersom kan iets wat in werkelijkheid enkele seconden of minuten

duurt in honderden bladzijdes worden beschreven.
328

In het eerste geval spreekt men van

tijdverdichting, in het tweede geval van tijdverruiming (of vertraging).
329

Voornoemd erzählte Zeit/Erzählzeit-onderscheid is in wezen het temporele equivalent

van het in de narratologie van oudsher gemaakte onderscheid tussen de fabula (ook wel story
genoemd) en het sjužet (ook wel discourse genoemd).

330
De fabula behelst de reeks gebeurtenis-

sen waarnaar het verhaal verwijst en die daar onafhankelijk van bestaan. Het sjužet is de wijze

waarop deze gebeurtenissen in het verhaal worden verteld of bewerkt.
331

Niet alle verhalen

geven expliciet rekenschap van dit onderscheid, maar volgens Culler zal zij bij ieder verhaal

moeten worden verondersteld.
332

Om met van Roermund te spreken: elk verhaal gaat tegelij-

kertijd zowel ergens over (de fabula) als ergens om (het sjužet).
333

Bezien vanuit het oogpunt

van het fabula/ sjužet-onderscheid, impliceert tijdverdichting dat de fabula meer tijd in beslag

neemt dan het sjužet.334
Tijdverruiming, daarentegen, impliceert dat de fabula minder tijd in

beslag neemt dan het sjužet.335

characters themselves, they exist and change only in reference to a purely internal kind of time—which I

cannot qualify even as Bergsonian, in so far as Bergson’s theory of the Données immédiates de la conscience
contains a strong element of psychologism.’

327
Ricoeur 1990b, p. 77-78; Dowling 2011, p. 47.

328
Ricoeur 1990b, p. 77-78; Dowling 2011, p. 47; Van het Reve 1979, p. 15. Een mooi voorbeeld van tijdverruiming

biedt Bely (1913) 1978, p. 212-213.

329
Van Bork e.a. 2012 onder respectievelijk ‘tijdverdichting’ en ‘vertraging’. Voor een uitgebreidere bespreking

van de discrepanties tussen de story-time en de fabula, zie Bal 2017, p. 89-100; Van Bork e.a. 2012 onder ‘

verteltijd/vertelde tijd’.

330
Todorov heeft dit onderscheid geïntroduceerd, zie Herman, Jahn & Ryan 2010, p. 566. Dowling 2001, p. 47.

Dit onderscheid vloeit volgens Chatman 1978, p. 21-28 voort uit (i) het verschil tussen de vertelde tijd en de

verteltijd en (ii) het feit dat gebeurtenissen die zich in een bepaalde volgorde hebben voorgedaan, ook in een

andere, non-lineaire volgorde kunnen worden verteld. Het laatste noemt men ook wel een ‘anachronie’ of

‘tijdsafwijking, zie Bal 2017, p. 67-74: ‘Di�erences between the arrangement in the story and the chronology

of the fabula are called chronological deviations or anachronies.’
331

Culler 2002, p. 117-118; Bal 2017, p. 5-10.

332
Culler 2002, p. 118-119. Smith 1981 stelt het onderscheid tussen de fabula en het sjužet ter discussie.

333
Van Roermund 1993, p. 29.

334
Bal drukt dat uit met de formule: TF (time fabula) > TS (time story), zie Bal 2017, p. 90.

335
Bal drukt dat uit met de formule: TF (time fabula) < TS (time story), zie Bal 2017, p. 90. Complete isochronie

(TF = TS) is volgens Bal niet mogelijk. Hoogstens kan zij door een weergave van de dialoog worden benaderd,

zie Bal 2017, p. 90. Een weergave van stream of consciousness houdt evenmin gelijke tred met de story, omdat

het hier om de bewustzijnsinhoud van een personage gaat en het om die reden überhaupt geen voorwerp van

chronologische analyse vormt, zie Bal 2017, p. 75.
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De dialectische verhouding tussen de vertelde tijd en de verteltijd is niet het gevolg van

één of andere frivole literaire exercitie, maar van wat Ricoeur een ‘structure of signi�cance’

noemt.
336

Wanneer de verteller of schrijver iets in het verhaal weglaat of juist daarin opneemt,

doet hij dat niet ‘zomaar’.
337

Hetzelfde geldt voor tijdverdichting, -verruiming, en eigenlijk

elke literaire ingreep waardoor in het verhaal van de vertelde tijd wordt afgeweken.
338

Een

gebeurtenis die in de fabula geen of weinig tijd in beslag neemt, kan als gezegd in het sjužet een

hele prominente plaats innemen.
339

Bij Proust, bijvoorbeeld, zet het zien en proeven van een

madeleine — iets wat in de werkelijkheid niet zo lang duurt — een stroom van herinneringen

in gang.
340

Omgekeerd kan een gebeurtenis die in de fabula veel tijd in beslag neemt, met een

enkele zin in het sjužet worden afgedaan.
341

Zo bevat de gemiddelde Bildungsroman, waarin

doorgaans niet alle levensfasen evenveel aandacht krijgen, relatief veel tijdverdichting.

De keuzes om in het sjužet bepaalde gebeurtenissen op te nemen dan wel weg te laten, uit te

breiden dan wel in te korten, zijn dus niet tot een strikt lineaire tijdsbeleving te herleiden, maar

worden veeleer ingegeven door wat de verteller betekenisvol of belangrijk vindt.
342

Gebeurte-

nissen die de verteller binnen het verband van het verhaal minder belangrijk acht, verdienen

en krijgen dus ook minder aandacht. Aan gebeurtenissen die van meer belang zijn voor het

verhaal, zal de verteller of schrijver doorgaans meer woorden wijden. De narratieve of derde

tijd is zodoende niet in de eerste plaats verbonden met de kosmos, noch met het menselijk

bewustzijn, doch veeleer met zingeving, moreel belang, of in de woorden van Heidegger: de

menselijke Sorge.
343

Wat in de vorige paragraaf met betrekking tot de de plot is overwogen, geldt

dus ook hier: de con�guratie van de verhaalselementen in termen van ellipsis, tijdverruiming,

-verdichting enzovoorts, ontstijgt de loutere volgtijdelijkheid.
344

336
Dowling 2011, p. 47. Aldus ook Amsterdam & Bruner 2000, p. 124-127.

337
Zie sub-subparagraaf 3.2.4 van dit hoofdstuk.

338
Dowling 2011, p. 48. Voor de overige discrepanties (vertraging, pauze, isochronie enzovoorts), zie Bal 2017, p.

89-100; Van Bork e.a. 2012 onder ‘verteltijd/vertelde tijd’.

339
Dowling 2011, p. 48; Van het Reve 1979, p. 15.

340
Brooks 1992, p. 20. Vgl. Bazin (1967) 2005, p. 58: ‘Proust can lose us in a madeleine (...)’. Aldus ook Amster-

dam & Bruner 2000, p. 124: ‘If an event matters, we dwell on it; we take longer to tell it than it could ever take

to happen—as with Proust, for example, elaborating on that glance at the madeleine.’

341
Dowling 2011, p. 48; Van het Reve 1979, p. 15.

342
Dowling 2011, p. 48.

343
Dowling 2011, p. 27-35, 48 en 69-72. Het voorgaande betekent wel dat de verhaal meer verbonden is met de

fenomenologische tijdconceptie, door Ricoeur ook wel de time of the soul genoemd, zie Ricoeur 1990c, p. 14;

Dowling 2011, p. 86.

344
Dowling 2011, p. 48: ‘For Ricoeur, its primary importance is that it represents a break or rupture with linear

time, a transformation of Aristotle’s cosmic time into a time of human preoccupation or concern. Here

we encounter the reason that Ricoeur sees narrative time as the privileged medium of telos in plot. When
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De structurele reductie: Personage vs. actant

De dialectische verhouding tussen de fabula en sjužet manifesteert zich eveneens, en misschien

wel het duidelijkst, op het niveau van de personages. Is een persoon op het niveau van de

fabula nog een ‘acteur’, op het niveau van het sjužet wordt hij of zij getransformeerd tot

een ‘personage’.
345

Een ‘acteur’ is als gezegd een neutrale term voor een persoon die of een

object dat bepaalde gebeurtenissen veroorzaakt of ondergaat.
346

Een ‘personage’ is daarentegen

een antropomorf �guur die zijn menselijkheid ontleent aan de speci�eke, onderscheidende

kenmerken die de verteller hem of haar toedicht.
347

De transformatie van ‘acteur’ tot ‘personage’

komt tot stand doordat de verteller de ‘acteur’ een bepaalde narratieve identiteit aanmeet.
348

De

narratieve identiteit maakt — kort gezegd — inzichtelijk hoe het ‘personage’ zich tot de overige

verhaalselementen, in het bijzonder de dramatische handelingen, verhoudt. Heeft hij daar

schuld aan, is hij de aanstichter of juist het slachto�er? De inlijving van het personage binnen

de con�guratie van de overige verhaalselementen betekent bovendien dat het een constructie

(en abstractie
349

) wordt, die als zodanig niet langer met een ‘acteur’ noch met ‘een menselijke

persoon uit de feitelijke, empirische werkelijkheid’ kan worden vereenzelvigd.
350

Het onderscheid tussen de acteur en het personage correspondeert aldus bezien met het

onderscheid tussen een ‘structural position’ enerzijds en een ‘complex semantic unit’ ander-

zijds.
351

Dit onderscheid lijkt, zo stelt Ricoeur, enigszins door het structuralisme te worden

miskend.
352

Zo zou Greimas in zijn actantieel model een te eenzijdige nadruk leggen op de

narrative time has become predominantly a time of concern, moral or ethical signi�cance will normally come

to override bare succession—that is, events occurring in mere temporal sequence—in the narrated world.’

345
Bal 2017, p. 8.

346
Bal 2017, p. 5.

347
Bal 2017, p. 104; De Jong 218-220.

348
Bal 2017, p. 104-105; De Jong 218-220.

349
De Jong 2009, p. 375 (voetnoot 195).

350
De Jong 2009, p. 219: ‘Een personage is een acteur met menselijke eigenschappen. Een personage is een narra-

tieve constructie en kan derhalve niet worden vereenzelvigd met een menselijke persoon uit de feitelijke, em-

pirische werkelijkheid. Zodra een persoon binnen het verhaal wordt opgevoerd, en dus een personage wordt,

verandert zijn ontologische status, op de zelfde wijze als waarop ook iedere gebeurtenis door de loutere inlij-

ving binnen een verhaal een nieuwe ontologische status verkrijgt. De narratieve con�guratie verleent aan het

personage een toegevoegde waarde; de lezer van het verhaal krijgt een bepaald beeld van, een bepaalde visie op

het personage voorgelegd.’ Om die reden noemt De Jong het personage een ‘sub-plot’, zie De Jong 2009, p.

220.

351
Bal 2017, p. 104-105: ‘In this view, an actor in the fabula is a structural position, while a character is a complex

semantic unit. As readers, we “see” characters, feel with them, and like or dislike them. These characters are

only reducible to actors in a process of abstraction.’

352
Dowling 2011, p. 33-34.
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functie van de acteur of personage, in plaats van zijn of haar menselijkheid.
353

Niet wie hij of

zij is, maar wat hij of zij doet, typeert immers de actant. Eigenlijk wordt volgens Ricoeur het

structuralisme in haar algemeenheid door deze reductieve tendens gekenmerkt; doordat zij

zich blindstaart op de (onderliggende) structuur van het verhaal, miskent zij dat een verhaal

meer behelst dan die structuur alleen: namelijk de plot die tussen de verhaalselementen allerlei

betekenisvolle verbindingen legt en de acteurs tot volwaardige perso(o)n(age)s transformeert.

Dowling illustreert Ricoeurs kritiek op het Franse structuralisme aan de hand van een

schaakspel-analogie.
354

De manier waarop de Franse structuralisten de regels van het verhaal

in kaart hebben proberen te brengen, zou men kunnen vergelijken met de manier waarop

een complete leek de regels van het schaakspel zou leren.
355

Een leek zou — zolang hij genoeg

schaakspellen gadeslaat — hieruit een uitputtend aantal spelregels kunnen destilleren: wit

begint, het ene schaakstuk mag slechts één veld lopen en slaan, het andere schaakstuk mag

alleen recht bewegen, enzovoorts.
356

Wat hem echter waarschijnlijk zal ontgaan, is waar het in

een (schaak)spel uiteindelijk ‘omgaat’ — wat het spel voor de deelnemers tot een betekenisvolle

activiteit maakt. Toegepast op de narratologie, impliceert deze analogie dat een strikt structurele

benadering alleen de regels van het verhaal beschrijft, en zodoende het betekenisvolle daarvan

uit het oog verliest.
357

Het gaat in het verhaal, zo zou men kunnen zeggen, niet in de eerste

plaats om het spel, maar om de knikkers. Hoewel het structuralisme er dus goeddeels in is

geslaagd de regels van het verhaal bloot te leggen, is het precies deze structurele benadering die

begrenst wat de narratologie vermag.
358

353
Dowling 2011, p. 50: ‘This logic of emplotment, Ricoeur would argue, is one that demands seeing all parties to

the transaction—Elizabeth, Darcy, [personages in Pride and Prejudice] the narrator, the reader—as dwelling

in a realm of volition, will, and action that implies the possession of a moral consciousness. This is what was

missing from the “functions” of Propp’s narrative grammar and the “actants” of Greimas’s semiotic analysis.’

Zie voor het Greimas’ actantieel model sub-subparagraaf 3.2.2 van dit hoofdstuk.

354
Deze kritiek geldt mutatis mutandis voor het Russisch formalisme waaraan Greimas in grote mate schatplich-

tig is. Dat geldt in het bijzonder voor Propps ‘functies’, zie Herman 2007, p. 25: ‘Extrapolating from what

Propp had termed “spheres of action,” Greimas sought to create a typology of general roles to which the (in-

de�nitely many) particularized actors in narratives could be reduced.’ Herman 2007, p. 25. Voor de narratieve

theorie van Propp, zie Propp (1928) 1968. Zie ook Ricoeur 1990b, p. 35-38.

355
Dowling 2011, p. 39. Toegegeven moet worden dat deze vergelijking mank gaat voor zover ermee wordt geïm-

pliceerd dat het Franse structuralisme zich van een inductieve (in plaats van deductieve) methode bedient. Zie

daarover Barthes 1975, p. 238-239. Voor de verhouding tussen een verhaal en de regels van de narratologie (een

precair evenwicht tussen de universaliteitspretentie die de narratologie voert en de idiosyncratische aspecten

van het werk die zich daaraan onttrekken), zie McHale 2007, p. 66-68.

356
Dowling 2011, p. 39.

357
Ricoeur 1990b, p. 50-51.

358
Vgl. Ricoeur 1990b, p. 46 over Greimas’ actantieel model: ‘Whatever may be said about the laborious charac-

ter of the elaboration of this model, it recommends itself through its simplicity and its elegance.’
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Toch bezondigen niet alle structuralisten zich aan de te ver doorgevoerde reductie of

abstractie van het verhaal en de personages. Claude Bremond, bijvoorbeeld, laat in zijn theorie

zien dat wij in verhalen niet slechts met abstracte actants van doen hebben, maar veeleer met

personen die gegeven een aantal keuzemogelijkheiden, op grond van hun intenties, motieven

en doelen handelen.
359

Hij maakt in dat verband onderscheid tussen grofweg twee typen

personages: de patiëns of lijder — degene die door de vertelde gebeurtenissen wordt beïnvloed

(daaronder lijdt) — en de agens — degene die de gebeurtenissen in gang zet.
360

De koppeling

van een gebeurtenis of actie aan degene die het ondergaat of uitvoert, en de mogelijke gevolgen

(amelioration en degradation, gevolgen die Bremond vervolgens nog verder uitwerkt) geeft het

personage meer reliëf dan Propps kale functies of Greimas’ formele actants.361

Wat hier ook precies van zij, Ricoeurs punt is dat wanneer wij de wereld van het verhaal

betreden, wij ons in een evaluatief domein bevinden, waarin de verschillende personages niet

aan ons morele oordeel ontkomen.
362

De benadering die de in het verhaal opgevoerde acteurs

als volwaardige perso(o)n(en/ages) voorstelt, is in dat verband bevredigender dan een strikt

structurele benadering die dat nalaat. De eerstgenoemde benadering maakt immers aanne-

melijk waarom wij al lezende sympathie krijgen voor het ene personage, terwijl het andere

personage juist een gevoel van antipathie opwekt.
363

Charles Kinbote
364

vinden wij onbe-

trouwbaar, pedant en megalomaan; Ivan Iljits
365

tragisch en meelijwekkend; Lennie
366

naïef en

onnozel. Deze en andere eigenschappen die wij de personages toedichten zijn als gezegd het

gevolg van de narratieve identiteit die de schrijver de personages aanmeet.
367

De wijze waarop

Nabokov, Tolstoj en Steinbeck de verhaalselementen, in het bijzonder de personages, bewerken

en verweven is nooit ethisch neutraal, maar verwerkt altijd een visie op ‘het gebeurde’.
368

Het

359
Bremond 1980, p. 387-390; Ricoeur 1990b, p. 38-40.

360
Ricoeur 1990b, p. 40; Dowling 2011, p. 44.

361
Bremond 1980, p. 390-394; Ricoeur 1990b, p. 40-41; Ricoeur 1994, p. 145.

362
Ricoeur 1990b, p. 41; Dowling 2011, p. 12. Vgl. Ricoeur 1990c, p. 162.

363
Dit zijn slechts twee uitersten waartussen vele gradaties bestaan.

364
Charles Kinbote is de vleesgeworden megalomanie en onbetrouwbaarheid: uit de verschillende verhaalsele-

menten blijkt immers dat Kinbote’s verleden als King Charles II verzonnen is — en dat ter meerdere eer en

glorie van zichzelf, zie Nabokov 1960.

365
Wij vinden Ivan Iljits een tragisch �guur, omdat wij in hem een streber zien die zijn best doet de sociale ladder

te beklimmen, maar een val van een (ditmaal niet-�guurlijke) ladder hem uiteindelijk fataal wordt, zie Tolstoj

(1886) 2015.

366
Lennie is in de context van Of Mice and Men vooral een slachto�er van de omstandigheden (zijn verstandelijke

beperking in combinatie met zijn fysieke kracht, de economische depressie enzovoorts) en roept daardoor

eveneens medelijden op, zie Steinbeck (1937) 2000.

367
Zie ook wat hierboven onder sub-subparagraaf 3.2.4 van dit hoofdstuk is besproken.

368
Ricoeur 1992, p. 115; White 1981, p. 21-23.
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personage is daardoor niet slechts een spreekbuis of een acteur die zich werktuiglijk tot de

vertelde geschiedenis verhoudt (een actant), maar een volwaardig personage die er zijn eigen

wensen doelen, en motieven op nahoudt.
369

Precies daarom kunnen wij hen op dezelfde manier

beoordelen als waren zij échte personen.

De ‘herkenisse’ aan de zijde van de toehoorder

Het derde en laatste punt dat ik met betrekking tot mimēsis3 wil maken, betreft beide hierbo-

ven genoemde discrepanties (vertelde tijd/verteltijd en fabula/sjužet) en de manier waarop zij

twee verschillende kennisniveaus markeren.
370

Dat is enerzijds het onvolledige kennisniveau

van de personages en de lezer die zich richting de ontknoping bewegen, en anderzijds dat

van de verteller die het geheel aan verhaalselementen reeds overziet.
371

Dit aan de verteller

voorbehouden, goddelijke perspectief noemt Ricoeur in navolging van Boëthius het totum
simul-perspectief.

372
Bezien vanuit deze twee kennisniveaus, wordt het verhaal altijd zowel

van voren naar achter (d’avant en arrière) als van achter naar voren (d’arrière en avant) ver-

teld.
373

De voorwaartse beweging van het verhaal hangt samen met de verteltijd en bestaat

uit de volgtijdelijkheid van de gebeurtenissen: eerst gebeurt x, dan y, en vervolgens z.
374

De

achterwaartse beweging hangt samen met de vertelde tijd en bestaat uit het besef dat het verhaal

reeds geëindigd is.
375

De ontknoping of Aristotelische herkenisse van het verhaal is dan niets

anders dan het moment waarop de twee kennisniveaus samenvallen en de lezer hetzelfde totum
369

Dat wij voor het ene personage sympathie (Lennie en Ivan Iljits) voelen en voor het andere (Charles Kinbote)

antipathie is dan ook grotendeels, zo niet geheel, de verdienste van Nabokov, Tolstoj en Steinbeck.

370
Dowling 2011, p. 48-49.

371
Dowling 2011, p. 48-49.

372
Ricoeur 1990a, p. 159-161; Dowling 2011, p. 9-12, 80. De term totum simul is een samenstelling van ‘alles’

(totum) en ‘gelijktijdig’ (simul). Voor Boëthieus’ de�nitie van de totum simul, zie Mink 1970, p. 549: ‘God’s

knowledge of the world as a totum simul, in which the successive moments of all time are copresent in a single

perception, as of a landscape of events.’

373
Dowling 2011, p. 10 en 84; Ricoeur 1990a, p. 209. Vgl. Bazin (1967) 2005, p. 84-85 over Fellini: ‘Events do

not “happen” in Fellini’s world; they “befall” its inhabitants; that is to say, they occur as an e�ect of “vertical”

gravity, not in conformity to the laws of “horizontal” causality.’ Zie ook Wilson 1997, p. 232.

374
Ricoeur 1990a, p. 56: ‘The syntagmatic order of discourse, on the contrary, implies the irreducibly diachronic

character of every narrated story.’ Zie ook Dowling 2011, p. 10.

375
Dowling 2011, p. 10-12: ‘For within the horizon of events, the story told in A Tale of Two Cities or The Great
Gatsby will move forward in the sequence of ordinary time: a happened, then b, then c. Yet intimations of a

totum simul in the narrative voice—a structuring of narrative time that highlights certain events so as to imply

a chain of narrative causality known to the storyteller but as yet unknown to the listener or reader—will serve

as a continuous reminder that the story is already being grasped as a whole.’ Denk ook aan het Engelse ‘to

recount’ of het Franse ‘raconter’.
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simul-perspectief als de verteller inneemt.
376

Hieraan ontleent het verhaal zijn re�guratieve

werking: zodra alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, krijgt de toehoorder of lezer een be-

ter begrip, niet alleen van het verhaal zelf, maar minstens evenzeer van zijn eigen bestaan en

omgeving, en wat het verhaal hem daarover zegt.
377

Bovendien kan de toehoorder of lezer

vanuit het totum simul-perspectief een min of meer �naal moreel oordeel over de vertelde

geschiedenis vellen.
378

Dan heeft hij of zij immers pas volledige kennis over (de samenhang

tussen) de personages, de acteurs, de feiten, de gebeurtenissen, de handelingen — kortom:

‘alles waarover het [verhaal] mededelingen doet.’
379

Een duidelijk voorbeeld van de twee kennisniveaus en de derde tijd biedt de �lm Memento
(Nolan, 2000).

380 Memento gaat kort gezegd over Leonard Shelby (gespeeld door Guy Pearce)

die op zoek is naar de moordenaar(s) van zijn vrouw, maar in die zoektocht door zijn geheu-

genverlies wordt belemmerd. De plot van Memento bestaat uit twee verhaallijnen: één in het

zwart-wit, die chronologisch verloopt — de andere in kleur, die a- of contrachronologisch

verloopt.
381

In de �lm worden de verhaallijnen voortdurend afgewisseld, zó dat wij het ene

moment het verhaal voorwaarts in de richting van de ontknoping zien bewegen, en het andere

moment bese�en dat de ontknoping al is ‘geweest’ en het verhaal in de omgekeerde richting

wordt verteld. De �lm culmineert in de samenkomst van de twee verhaallijnen, waardoor de

tot dan toe gespleten tijdsbelevingen één samenhangend geheel komen te vormen.
382

Wat Memento in dit verband zo’n tre�end voorbeeld maakt, is de manier waarop de �lm

de door Ricoeurs derde tijd niet alleen impliceert (dat doet elk verhaal immers), maar ook expli-

citeert: wij zien de voorwaartse en achterwaartse beweging niet op één of ander meta-niveau,

376
Dowling 2011, p. 9-11.

377
Ricoeur 1990c, p. 176-177; Dowling 2011, p. 13-16 en 88. Vgl. Van Gerwen 2017a, p. 237-239 en 354-355 over

Gadamers esthetica: ‘Het feit dat ze op een bepaalde manier ontstaan zijn, doet tijdens de beschouwing niet ter

zake: de werken horen bij het heden van hun beschouwing, ze zijn eigentijds.’ (...) ‘Een kunstwerk deelt zich

op eigen kracht aan iedere beschouwer mee. En volgens Gadamer spreekt het al zijn beschouwers persoonlijk

aan: het zegt iemand iets alsof het hem persoonlijk wordt meegedeeld als iets aanwezigs en eigentijds. Voor

de beschouwer betekent dit dat die de oorspronkelijke context niet hoeft te reconstrueren om het werk te

begrijpen, maar dat hij van zijn eigen betekenisverwachting vertrekt, die ontstaat doordat het kunstwerk hem

al getro�en heeft, persoonlijk; en wel: door een betekenisoverschot.’
378

Dowling 2011, p. 46-48, 87-88.

379
De Jong 2009, p. 220.

380
Nolan 2000. Een minstens zo goed voorbeeld van een verhaal waarin de twee kennisniveaus zich door middel

van flashbacks afwisselen, is Harakiri (Kobayashi, 1962).

381
Voor een uitgebreide en heldere uitleg van de narratieve structuur van Memento door de master himself, zie

https://www.youtube.com/watch?v=67e_jl4�pE

382
Daarover zegt Nolan: ‘And in fact then the black-and-white and the colour scenes actually meet towards the

end of the movie.’ Zie https://youtu.be/67e_jl4�pE?t=216 (3:36-3:52).

https://www.youtube.com/watch?v=67e_jl4flpE
https://youtu.be/67e_jl4flpE?t=216
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maar in de �lm zelf.
383

Als kijker bewandelen we hetzelfde pad als het hoofdpersonage.
384

Onze startpositie is die van imperfecte kennis, maar naarmate de tijd vordert, krijgen wij een

beter begrip van hoe één en ander in elkaar steekt, waarbij we door Christopher Nolan voort-

durend worden geattendeerd op het feit dat de �lm reeds geëindigd is. De herkenisse die in

een verhaal doorgaans samenvalt met de ontknoping, zien wij in Memento als zodanig terug.

Formeel bestaat die herkenisse in het inzicht hoe de twee verschillende verhaallijnen met elkaar

samenhangen, inhoudelijk bestaat zij in het besef dat Leonard moordt om zijn schuldgevoel te

onderdrukken. Ook het eerdere voorbeeld van Blow-Up laat het eerste kennisniveau goed zien:

Thomas’ proces van emplotment — en dus zijn kennisvergaring — loopt immers parallel aan

dat van de kijker.
385

3.3 Conclusie

In dit hoofdstuk is een poging gedaan om tot een begripsbepaling van ‘het verhaal’ te komen.

Daartoe heb ik hetgeen wij min of meer intuïtief onder een ‘volwaardig’ verhaal verstaan,

vergeleken met twee gemankeerde verhaaltypen: de annal en de kroniek. Uit deze vergelijking

is gebleken dat het narratief verband, ook wel de plot, het wezenskenmerk van het verhaal

vormt. In navolging van Carroll heb ik vervolgens betoogd dat de plot op zijn minst allerlei

voorwaarden ‘formuleert’ die sine qua non zijn voor latere gebeurtenissen. Aan Van Roermund

383
Ik volg hierin Ricoeurs motivering van zijn voorbeelden (Mrs. Dalloway [Woolf, 1925], Der Zauberberg
[Mann, 1924] en À la recherche du temps perdu [Proust, 1913-1927], zie Ricoeur 1990b, p. 101: ‘First, because

these three works illustrate the distinction proposed by Mendilow between “tales of time” and “tales about

time.” All �ctional narratives are “tales of time” inasmuch as the structural transformations that a�ect the

situations and characters take time. However only a few are “tales about time” inasmuch as in them it is the

very experience of time that is at stake in these structural transformations. The three works I shall discuss are

such tales about time.’

384
Daarover zegt Nolan: ‘My solution to telling the story subjectively, was to deny the audience the same in-

formation that the protagonist is denied. And my approach to doing that, was to e�ectively tell the story

backwards. That way when we meet the character, we don’t know just like the protagonist how he’s met

a person, whether he’s even met that person before, or whether or not they should be trusted.’ Zie https:

//youtu.be/67e_jl4�pE?t=39 (0:39-1:04).

385
Een ander voorbeeld van een �lm waarin de herkenisse zich zowel ‘in’ de �lm als op een meer meta-niveau

bevindt, is Mulholland Drive (Lynch, 2001). Halverwege de �lm slaat de verhaallijn om wanneer Rita het

blauwe doosje opent, zie daarvoor de bekende ‘Club Silencio-scène’: https://www.youtube.com/watch?v=

6wCfI2Czhjc. Ook Sunset Blvd. (Wilder, 1950), waar Mulholland Drive op is gebaseerd, wordt zowel voor-

als achterwaarts verteld (de openingsscène is het einde van de �lm). Bij Funny Games (Haneke, 1997/2007),

tot slot, komt de kijker na een aantal van Haneke’s vingerwijzingen (het meermaals doorbreken van de vierde

wand) tot het besef dat Paul en Peter, ondanks de inspanningen van Ann(a) en Georg(e) de ‘weddenschap’

zullen winnen. Het verhaal is reeds verteld; het spel reeds gespeeld. Zie in het bijzonder: https://www.youtube.

com/watch?v=nl9hxfAahN4/https://www.youtube.com/watch?v=Ota8HZ2tvRA.

https://youtu.be/67e_jl4flpE?t=39
https://youtu.be/67e_jl4flpE?t=39
https://www.youtube.com/watch?v=6wCfI2Czhjc
https://www.youtube.com/watch?v=6wCfI2Czhjc
https://www.youtube.com/watch?v=nl9hxfAahN4
https://www.youtube.com/watch?v=nl9hxfAahN4
https://www.youtube.com/watch?v=Ota8HZ2tvRA
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heb ik het inzicht ontleend dat de plot, meer dan dat het sine qua non-verbindingen legt, tussen

de gebeurtenissen een meer-dan-temporele samenhang schept. Omdat hiermee evenwel niet is

verduidelijkt hoe de plot zijn ‘normatieve schakelfunctie’ uitoefent, heb ik aansluiting gezocht

bij een narratieve theorie die daar wél het één en ander over zegt: Ricoeurs ‘narrativitijd’. Aan

de hand hiervan is geprobeerd twee vragen te beantwoorden:

1. Hoe wekt de plot de suggestie dat de vertelde geschiedenis niet toevallig maar noodzake-

lijk is?

2. Hoe stelt de plot de toehoorder of lezer in staat de vertelde geschiedenis moreel te

waarderen?

Hoewel het mij in de eerste plaats om de tweede vraag te doen was, bleek al snel dat de

overgang van contingentie naar noodzakelijkheid nauw samenhangt met die van descriptie naar

prescriptie. De eerste vraag gaat in Ricoeurs narratieve theorie dan ook aan de tweede vooraf.

Maar helemaal prealabel is niet zozeer een narratologisch, als wel een meer algemeen wijsgerig

inzicht. Namelijk dat de mens in de wereld is geworpen en voor zijn begrip van de wereld op

de pre-narratieve, symbolische structuren is aangewezen.
386

Dit inzicht kwam aan bod in de

eerste fase van Ricoeurs narratieve theorie, mimēsis1, die het fundament vormde waarop de

twee daaropvolgende mimēsis-bewegingen voortbouwen.
387

Meer speci�ek zagen wij dat deze

eerste mimēsis-beweging het samenstel van symbolische ordes behelst, die de mens bewoont en

bij de gratie waarvan hij anderen en objecten in de zijn omgevende wereld kan (aan)duiden.
388

Betoogd is dat men voor de interpretatie van andermans handelingen de redenen of motieven

die hen hebben gemoveerd, dient te achterhalen. Omdat deze zich echter aan onze waarneming

onttrekken en wij ons evenmin op het betekenisvol handelen zélf kunnen verlaten — want

meerzinnig en onderbepaald — stuitten we op een methodologisch probleem. Met een beroep

op het begrip intentionaliteit, inhoudende dat elke subjectieve bewustzijnsact een objectief

386
De Jong 2009, p. 287-288: ‘Ieder ontwerp van het subjectieve bestaan vooronderstelt een vóór-bewuste gesi-

tueerdheid of ‘geworpenheid’ die dwingt tot een onderwerping aan de binnen de historische ervaringswereld

aanwezige symbolische structuur.’

387
Ricoeur 1990a, p. 63.

388
Vertaald naar het strafrecht, betreft mimēsis1 het strafrecht zelf, zie Gaakeer 2019, p. 146-147. De strafrechte-

lijke beginselen en bepalingen vormen namelijk een symbolisch stelsel: een juridisch symbolisch stelsel. Het

strafrecht plaatst de ‘intersubjectieve leefwereld van alledag op afstand’ en schept een nieuwe, en wel juridi-

sche wereld. Aan de hand van zijn concepten (de strafrechtelijke beginselen en strafrechtsbepalingen) zijn

wij in staat ‘ieder sociaal feit door een juridische lens’ waar te nemen, zie De Jong 2016, p. 6. Wat we in de

leefwereld van alledag klaploperij noemen, kan in de juridisch-symbolische wereld in de mal van art. 326a

(�essentrekkerij) worden gegoten.
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correlaat in de werkelijkheid kent, is dit probleem ondervangen. Voor zover de verrichting

uitdrukking geeft aan de in het subject gevormde intentie of reden, is het mogelijk de ander

die zich al handelend te verstaan geeft, te begrijpen. Hoewel deze mimēsis-beweging relevant is

voor betekenisvol handelen in het algemeen, is zij evenzeer van toepassing op verhalen, nu ook

zij (dramatische) handelingen opvoeren (denk aan het Aristotelische mimēsis praxeos).

Mimēsis2 betrof vervolgens de con�guratie die de plot aanbrengt (denk aan het Aristoteli-

sche muthos).
389

Dat deed de plot op twee manieren en op twee verschillende spanningsvelden.

Ten eerste op het narratieve spanningsveld, waar de plot de afzonderlijke verhaalselementen

door middel van een pointe tot een betekenisvol (lees: meer-dan-temporeel) geheel verweeft,

en wel zodanig dat de tot dan toe contingente gebeurtenissen, handelingen en omstandig-

heden narratieve noodzakelijkheid verkrijgen. Als kruisstelling: Niets wordt ‘zomaar’ in het

verhaal verteld en niets wordt in het verhaal ‘zomaar’ verteld. In de tweede plaats was sprake

van een epistemologisch spanningsveld waarbinnen de plot de heterogene verhaalselementen
tot een voor de toehoorder of lezer begrijpelijk en aannemelijk verhaal smeedt. Leemtes die

het verhaal laat of verbanden waarop het slechts zinspeelt, worden door tussenkomst van de

achtergrondkennis van de toehoorder of lezer opgevuld en gevat. Ook de door het verhaal

geschapen wereld en de symbolische stelsels die de personages bewonen, bleken — voor zover

ze met de onze overlappen — relevant.

Het voorgaande geldt in beginsel voor elk verhaal, reconstructies van betekenisvol hande-

len niet uitgezonderd. Want zoals Ricoeurs theorie illustreert, werkt de geschiedenis — het

vakgebied dat zich bij uitstek met het menselijk verleden bezighoudt — eveneens met verhalen

en dus plots. Waar Dilthey als eerste inzag dat een reconstructie van betekenisvol handelen niet

in strikt natuurwetenschappelijke termen geschiedt (het Verstehen-begrip), begreep Ricoeur

als eerste dat een dergelijke reconstructie verhalenderwijs geschiedt en daarnaast zowel door

een intentioneel als causaal aspect wordt gekenmerkt.
390

389
De strafrechtelijke pendant van de con�guratie van de plot is de manier waarop de procesdeelnemers hetero-

gene elementen als feiten, (strafrechtelijke) normen, handelingen en omstandigheden op elkaar betrekken en

daartussen betekenisvolle verbanden leggen. Binnen deze plot treedt de verdachte op als een personage die

zich op de één of andere manier tot de andere verhaalselementen verhoudt. Zie verder hoofdstuk IV.

390
Dowling noemt dat Ricoeurs versie van Diltheys Verstehen-principe, zie Dowling 2011, p. 76. De vraag die

men zou kunnen opwerpen is of de plot betekenisvol handelen een teleologische structuur oplegt, of dat zij

deze slechts blootlegt en ‘optekent’. Voor beide posities valt wat te zeggen. Enerzijds is menselijk handelen

niet anders te begrijpen dan in termen van intenties, redenen, motieven enzovoorts, en is deze teleologische

structuur dus immanent in, of inherent aan elke menselijk gedraging. Anderzijds zou men kunnen stellen

dat de plot iets toevoegt doordat hij de gebeurtenissen narratieve noodzakelijkheid verleent en ons daardoor

niet alleen inzicht verschaft in de betekenis van de vertelde geschiedenis, maar er ook voor zorgt dat wij die

betekenis aannemelijk achten, zie Dowling 2011, p. 53 en 65.
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Mimēsis3 betrof ten slotte de fase waarin het verhaal culmineert. Datgene wat in mimēsis1
is gepre�gureerd en in mimēsis2 gecon�gureerd, wordt in deze derde en laatste fase aan de zijde

van de toehoorder of lezer gere�gureerd.
391

In mimēsis3 staat het Aristotelische anagnorisis
of herkenisse centraal en komen beide oogpunten van Ricoeurs theorie — dat van tijd én

narrativiteit — samen. Met een beroep op de volgens Ricoeur aan het verhaal inherente ‘derde

tijd’ heb ik geprobeerd uit te leggen hoe de plot de toehoorder of lezer in staat stelt het gebeurde

moreel te waarderen. Dat had een narratieve, temporele en meer algemene reden.

De temporele oorzaak betrof de betekenisvolle, literaire ingrepen zoals de ellipsis, tijds-

verdichting en -verruiming, waardoor de tijd die de fabula (de gebeurtenissen waarover het

verhaal vertelt) in beslag neemt, afwijkt van de duur van het sjužet (de manier waarop het

verhaal de gebeurtenissen bewerkt). Door zaken weg te laten of juist in het verhaal op te nemen,

of door de aandacht af te leiden van of juist te vestigen op een bepaalde gebeurtenis, verwerkt

de verteller of schrijver zijn visie op de gebeurtenissen, omstandigheden en handelingen binnen

het verhaal. Die visie is ingegeven door wat de verteller of schrijver belangrijk en betekenisvol

acht. Díé elementen worden in het verhaal opgenomen en uitvergroot, terwijl de elementen

die de verteller of schrijver minder belangrijk en betekenisvol acht, worden weggelaten of

gebagatelliseerd. De tijd van het verhaal is zodoende niet een strikt lineaire tijd, maar eerst en

vooral een betekenisvolle ‘derde tijd’.

De tweede, narratieve oorzaak betrof de betekenisvolle ingrepen die de verteller ten aanzien

van de verhaalselementen in het algemeen, en de personages in het bijzonder aanbrengt. De

narratieve identiteit die de verteller het personage (het handelend subject) tegen de achtergrond

van de overige verhaalselementen aanmeet, maakt dat wij ons ten aanzien van hem of haar een

oordeel kunnen vormen. Het feit dat wij voor het ene personage antipathie voelen en voor het

andere personage juist sympathie of begrip, is geheel en al de verdienste van de verteller die

het personage vermenselijkt. Het personage is dan ook niet slechts een actant, maar eerst en

vooral een persoon. Ook hier wordt duidelijk dat de verteller door middel van de plot (en het

391Mimēsis3 laat zich in een strafrechtelijke context op twee manier begrijpen. In enge zin, kunnen we de norma-

tieve conclusies — de ontknopingen — die de procesdeelnemers aan hun verschillende verhalen verbinden als

zodanig beschouwen. In ruimere zin, geldt alleen het rechterlijk oordeel als mimēsis3. Het rechterlijk oordeel

heeft pas écht een re�guratieve werking, in die zin dat het de wereld van de procespartijen (her)structureert,

daarover een oor-deel velt: lites finiri oportet. Ricoeur 2000, p. 130: ‘In this respect, the act of judging certainly

consists in separating. The German term Urteil expresses this well (Teil means part).’ Vgl. Gaakeer 2019, p.

150-151. Zie ook Bouteligier 2018, p. 194. Daarnaast is er ook sprake van re�guratie, van een herstructurering

van de juridische werkelijkheid, op het moment dat de rechter een uitspraak doet die de staande rechtspraak

doorbreekt, zie Gaakeer 2019, p. 151-152.
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personage als sub-plot) een morele visie op het gebeurde verwerkt.
392

De derde en meer algemene oorzaak, ten slotte, hield kort gezegd in dat naarmate het verhaal

vordert en wij de ontknoping van het verhaal dichter naderen, wij steeds meer vat krijgen op

het verhaal als geheel. Enerzijds con�gureert de plot de opeenvolging van gebeurtenissen in

een betekenisvol geheel waardoor de toehoorder of lezer het verhaal kan ‘volgen’. Anderzijds

legt de plot het verhaal reeds aan het begin een ‘sense of an ending’ op. De toehoorder of

lezer is zich van beide dimensies van de plot bewust, maar mist anders dan de verteller het

totaalbeeld, door Ricoeur het totum simul-perspectief genoemd. In plaats daarvan begeeft

de toehoorder of lezer zich in een staat van imperfecte kennis, hetgeen hem of haar op min
of meer gelijke voet plaatst met de personages die de �ctieve werkelijkheid bewonen.

393
Min

of meer, omdat de toehoorder of lezer wél, maar de personages níét weten dat de plot het

verhaal naar een ontknoping voortstuwt, met als gevolg dat de toehoorder of lezer voortdurend

het begin en het midden van het verhaal in het licht van het naderende einde (en vice versa)

beziet. ‘No longer imminent, the End is immanent’, aldus Kermode.
394

Na a�oop van het

verhaal kan de toehoorder of lezer het verhaal als geheel overzien en bevindt hij of zij zich in

wat Ricoeur het evaluatieve domein noemt: de toehoorder of lezer kent nu niet alleen de

handelingen van de personages, maar ook de gevolgen daarvan. Vanuit dit nieuw verkregen

totum-simul-perspectief is de lezer beter dan ooit in staat één en ander moreel te waarderen.

En als toehoorders of lezers nemen we het er dan ook van.

Bij wijze van afsluitende opmerking zou de verhouding tussen de drie fasen dus wellicht

als volgt kunnen worden geduid. Mimēsis2 maakt door middel van de con�guratie, die in

mimēsis1 wortelt, inzichtelijk waarom een personage handelt — maakt zulks aannemelijk

en begrijpelijk — terwijl mimēsis3 door middel van de pre�guratie de mogelijkheid schept

daarover een moreel oordeel te vellen. Hoewel zij dus niet strikt zijn te scheiden, zou men

kunnen stellen dat mimēsis2 met behulp van mimēsis1 de overgang van contingentie naar

noodzakelijkheid markeert en mimēsis3 de overgang van descriptie naar prescriptie. Wat één

en ander voor de strafrechtelijke toerekening heeft te betekenen, zal hopelijk in het volgende

hoofdstuk worden verhelderd. En hoe kan de rol van van verhalen in het strafrecht beter

worden geïllustreerd dan aan de hand van een verhaal over het strafrecht?

392
Ricoeur 1990a, p. 59; White 1981, p. 19-23.

393
Soms — of eigenlijk meestal — weet de toehoorder of lezer door toedoen van de verteller of schrijver meer

dan de personages binnen het verhaal, maar zoals Danto 1982, p. 23-25 stelt weet ook de toehoorder of lezer in

principe niet hoe het verhaal zich zal ontvouwen.

394
Kermode 2000, p. 25. Zie ook Ricoeur 1990a, p. 67; Dowling 2011, p. 49.



4 | Narrativiteit en De broers Karamazov (1880): Een
concretisering

Yo, it’s 1 universal law, but 2 sides to every story — 3 strikes and you biddin’ for

life, mandatory.
1

Mos Def, Mathematics (1999)

In dit hoofdstuk doe ik een poging het besprokene in de voorgaande hoofdstukken enigszins

te concretiseren en waar mogelijk te problematiseren. Dat doe ik aan de hand van het twaalfde

boek van Dostojevski’s roman De broers Karamazov (1880), waarin het strafproces tegen

Dmitri Karamazov centraal staat.
2

Als whodunit is het strafproces tegen Dmitri een haast

ideaal-typisch geval van narrativiteit.
3

Het laat zien dat de procesdeelnemers, hoewel zij over

dezelfde bouwstenen beschikken, met betrekking tot de schuldvraag tot twee diametraal

verschillende antwoorden komen.
4

In zijn requisitoir ordent Kirillovitsj de feiten zó dat daaruit

de schuld van Dmitri volgt. Fetsjoekovitsj, de raadsman van Dmitri, duidt de bewijsmiddelen

daarentegen op zo’n manier dat de conclusie niet anders kan luiden dan dat Dmitri moet

worden vrijgesproken.
5

Kortom: dezelfde feiten, maar verschillende verbanden.

1
Mos Def, ‘Mathematics’ track 9 op Black on Both Sides, New York: Rawkus Records 1999. Te beluis-

teren via: https://open.spotify.com/track/3gRlmtdCyNoKiyozn2pqc9?si=EC573MLdReSAX-5FWKaGnw

(tussen 2:27-2:33).

2
Dostojevski (1880) 2014. Ik gebruik de vertaling van Arthur Langeveld uit 2007. Hierna zal ik als ik naar een

bepaalde passage of citaat uit De broers Karamazov verwijs, de paginanummers tussen haakjes plaatsen.

3
Vgl. De Jong 2012, p. 55: ‘Een schuldoordeel is altijd een oordeel over een persoon in de narratief belichte ver-

houding tot een gedraging en de overige omstandigheden van een voorliggend geval, zij het dat de narratieve

structuur van een gemiddelde (politie)rechterzaak al te pover afsteekt tegen die in, ik noem maar wat, De gebroe-
ders Karamazov.’

4
Bouteligier 2018, p. 105-106: ‘De geloofwaardigheid van het bewijs, de getuigen en de motieven van Dmitri wor-

den aan weerszijden betwist en anders verteld. Haar�jn schetst Dostojevski het con�ict tussen dat wat daadwer-

kelijk gebeurd is en de vertelde, juridische werkelijkheid waarin handelingen geëncadreerd worden.’

5
De Franse schrijver Raymond Queneau (1903-1976) liet in Exercises de style zien dat één en hetzelfde verhaal

op 99 verschillende manieren kan worden verteld, zie Queneau 1947. Vgl. Hermans (1966) 1993, p. 264: ‘Alle

dingen hebben twee kanten en romans hebben er altijd meer dan twee. Niet voor niets wordt in de Bijbel de

geschiedenis van Jezus op vier verschillende manieren verteld.’ Zie tot slot de �lm Rashomon (Kurosawa, 1950),

waaraan de term Rashomon-e�ect is ontleend, zie Roth & Mehta 2002, p. 131-132.
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https://open.spotify.com/track/3gRlmtdCyNoKiyozn2pqc9?si=EC573MLdReSAX-5FWKa
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Het feit dat het proces, zoals de titel van het twaalfde boek al verraadt, op een gerechtelijke

dwaling uitdraait, maakt de zaak vanuit het oogpunt van narrativiteit alleen maar interessanter.

Dostojevski laat immers zien dat narrativiteit, evenals de psychologie, een stok met twee uitein-

den is.
6

Zij kan de waarheid dienen — haar aan het licht brengen — maar haar evengoed geweld

aandoen.
7

Kirillovitsj’ requisitoir dat overtuigend is, maar allerminst in overeenstemming met

het ‘werkelijk voorgevallene’ laat dat goed zien. Waar de vorige twee hoofdstukken vooral in

het teken stonden van het ‘positieve’ uiteinde van narrativiteit, zal in dit hoofdstuk aan de

hand van een tweetal narratief-epistemologische implicaties van het verhaal ook het ‘negatieve’

uiteinde worden belicht.
8

4.1 Dmitri’s proces in De broers Karamazov: Narrativiteit in optima
forma

De aanklacht tegen Dmitri luidt dat hij zijn vader Fjodor Karamazov (van het leven) heeft

beroofd. Tot aan het voorlaatste boek verkeert de lezer in de veronderstelling dat Dmitri de

roofmoord ook daadwerkelijk heeft gepleegd. We lezen immers dat hij eenmaal oog in oog met

zijn vader zichzelf niet meer in de hand heeft en de koperen stamper uit zijn zak grijpt (p. 480).

Vervolgens wordt de actie onderbroken en lezen wij dat Grigori ontwaakt, wat gestommel

hoort, daarop de vluchtende ‘vadermoordenaar’ achternagaat en door een koperen stamper

wordt getro�en (p. 480-481). Strikt genomen is hiermee echter nog niets over de daderschap

van Dmitri gezegd. Wat zich tussen de twee scènes heeft afgespeeld wordt immers niet expliciet

6
Dostojevski (1880) 2014, p. 889: ‘Ziet u heren leden van de jury, aangezien je met psychologie vele kanten op kan,

wil ik zo vrij zijn nu een heel andere kant op te gaan en te kijken waar ik uitkom.’ In een oudere vertaling wordt

gesproken van de psychologie als een ‘stok met twee uiteinden’, zie daarvoor Bouteligier 2018, p. 103 die uit de

oudere vertaling (1973) van Mark Fondse citeert. Zie ook Brooks 2002: ‘Whereas in fact narrative is morally a

chameleon that can be used to support the worse as well as the better cause (...)’

7
Brooks 1996, p. 16-17.

8
Los van deze meer methodologische redenen om Dmitri’s proces uit De broers Karamazov te bespreken, geldt

als aanvullende reden dat Dostojevski een meesterlijke verteller is. Dat is op zichzelf al een goede reden om

dit verhaal te bespreken. Zie ook Van Roermund 1994, p. 222-227 voor de verhouding tussen narrativiteit, li-

teratuur en het recht en waarom het recht narrative is en geen literature. Niettemin zijn de meningen over

de kwaliteit van Dostojevski’s werk nogal verdeeld. Waar Wallace 2006, p. 269–274 (waaronder voetnoot 23)

Dostojevski’s oprechtheid (moreel zijn zonder te moraliseren) prijst, rekenden schrijvers als Nabokov, Toerge-

nejev en Van het Reve zich tot de anti-Dostojevski-club. Eerstgenoemde vond Dostojevski maar een matige

schrijver, zie Nabokov 1981, p. 68, en laatstgenoemde meende dat Dostojevski de ‘keukenmeidenroman’ tot

‘literatuur’ heeft verheven, zie Van het Reve (1985) 2014, p. 337. Vertaler Boland 2006, Trouw geeft hen ongelijk:

‘Wie niet van Dostojevski houdt, heeft noch van het leven, noch van de woordkunst veel begrepen.’
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beschreven; dat vult de lezer zelf in.
9

Voor hetzelfde geld is Dmitri op het moment suprême tot

inkeer gekomen en heeft hij van zijn plan afgezien. Met betrekking tot de ware toedracht laat

Dostojevski de lezer dus eigenlijk in het duister tasten.

Daar komt pas verandering in wanneer Smerdjakov, de dienaar van Fjodor Karamazov, aan

Ivan bekent dat hij, en niet Dmitri, de moord op Fjodor Karamazov heeft gepleegd.
10

In het

derde gesprek met Ivan, vertelt Smerdjakov in detail hoe hij Fjodor Karamazov heeft vermoord

en diens geld heeft gestolen. Hij heeft zijn epileptische aanval geveinsd, zag, toen Grigori Dmitri

achterna zat, zijn kans schoon het huis van Fjodor Karamazov binnen te dringen en heeft hem

toen met een presse-papier doodgeslagen (p. 757-764). Op deze manier doet Dostojevski bij

monde van Smerdjakov de ware toedracht uit de doeken. Smerdjakovs bekentenis en daaruit

voortvloeiend Ivans besef dat hij, althans geestelijk, medeplichtig is aan de moord op zijn

vader bezorgt hem een zenuwinzinking. Smerdjakov pleegt op zijn beurt daags voor de zitting

zelfmoord. Zodoende vallen twee van de belangrijkste potentiële getuigen à decharge weg —

de ene is ongeloofwaardig, de andere dood.

Nu de ware toedracht aan de lezer, Smerdjakov, Ivan en Dmitri is voorbehouden, moeten

de overige personages, waaronder dus Kirillovitsj en Fetsjoekovitsj het met een reconstructie
van de ware toedracht doen. Wat zich in het verdere verloop van het proces ontspint zijn

hun pogingen uit de bewijsmiddelen een ware toedracht te reconstrueren, en wel zodanig dat

daaruit de schuld respectievelijk onschuld van Dmitri komt vast te staan. In zowel het requi-

sitoir als pleidooi staat een aantal twistpunten centraal die over en weer verschillend worden

geïnterpreteerd en ingevuld. Het grootste twistpunt betreft uiteraard de vraag of Dmitri ‘het

gedaan heeft’. De meer speci�eke twistpunten die deze schuldvraag kunnen ontkrachten dan

wel ondersteunen, betre�en onder meer de rol van Smerdjakov, de bewijskracht van de brief die

Dmitri’s verloofde ter zitting heeft overgelegd, Grigori’s belastende getuigenis en de herkomst

van de vijftienhonderd roebel die Dmitri bij zich draagt.

Voordat ik toekom aan de bespreking van het requisitoir en pleidooi, moet nog een aantal

dingen worden benoemd, die zich in de beginfase van het proces hebben voorgedaan en van

belang zijn voor het verdere verloop van het strafproces. Dat is allereerst dat Fetsjoekovitsj de

geloofwaardigheid van de verschillende getuigen à charge vakkundig onderuit heeft gehaald (p.

819-829). Ten tweede is van belang dat zowel Alyosha en Ivan, beide broers van Dmitri, ter

9
Bouteligier 2018, p. 100: ‘Op basis van wat Dostojevski beschrijft, kan maar een enkele logische conclusie volgen:

Dmitri heeft zijn vader vermoord. Dostojevski heeft de verhaallijn zorgvuldig geconstrueerd naar deze logisch-

geldige conclusie.’

10
Zie ook Bouteligier 2018, p. 99-101; Frank 2010, p. 897-898.
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zitting hebben verklaard dat Smerdjakov de moord heeft gepleegd. Hoewel het er dus voor

Dmitri aanvankelijk rooskleurig uitziet, gooit zijn verloofde, Katerina Verchovsteva, roet in

het eten. Zij trekt, nadat zij in eerste instantie als een getuige à décharge heeft opgetreden, haar

ontlastende verklaring in en overlegt een document (een brief) waarin Dmitri heeft gezworen

zijn vader te vermoorden en beroven (p. 829-840). Dit ‘kolossale’ bewijsstuk speelt zoals

hieronder nog zal blijken in met name het pleidooi van Kirillovitsj een belangrijke rol.

4.1.1 Het pleidooi van Kirillovitsj

Kirillovitsj begint zijn pleidooi met een karakterschets van het slachto�er Fjodor Karamazov.

Hij beschrijft de oude Karamazov als een ‘tomeloze en losbandige oude man’ die er maar één

morele regel op nahield: na mij de zondvloed (p. 844). Dat hij zonder gewetensbezwaren zijn

eigen zoon oplicht, daar zelfs behagen in schept, is wat dat betreft tekenend voor zijn aard.

Vervolgens wijdt Kirillovitsj enige opmerkingen aan het karakter van de zoon Dmitri, die hij

als de verpersoonlijking van ‘Rusland in haar meest onvervalste vorm’ (p. 847) omschrijft.

Het ambivalente Rusland waarin goed en kwaad in gelijke mate vermengd zijn. Dat verklaart

waarom Dmitri nu eens oprecht nobel is, dan even oprecht laaghartig (p. 848). Dit laatste

blijkt uit de vadermoord die hij volgens Kirillovitsj zonder meer heeft gepleegd.

Gegeven het karakter van Dmitri, kunnen veel van de feiten en omstandigheden van de

zaak worden verklaard. Neem bijvoorbeeld de vijftienhonderd roebel die Dmitri in een zakje als

ketting om zijn hals draagt. Dmitri heeft verklaard dat deze vijftienhonderd roebel afkomstig is

van de in totaal drieduizend roebel die hij van zijn verloofde Katerina heeft geleend. De reden

dat hij deze vijftienhonderd roebel bewaart en als talisman bij zich draagt, is zodat hij Katerina

kan laten zien dat hij weliswaar een schoft is — hij heeft immers de andere vijftienhonderd

roebel in een drinkgelag verbrast — maar geen dief: dan had hij namelijk het hele bedrag

verbrast (p. 849-851). Volgens Kirillovitsj is deze verklaring echter allesbehalve geloofwaardig.

Iemand die zich aan het ene na het andere drinkgelag bezondigt, zijn verloofde zonder blikken

of blozen bedriegt en geleend geld verbrast, daarvan kan nou eenmaal niet worden gezegd dat

hij plotseling de ‘stoïcijnse standvastigheid’ kan opbrengen om de helft van het geleende geld

in een zakje te naaien en te bewaren (p. 849-851). Daar is Dmitri simpelweg de persoon niet

voor. De échte Dmitri is geen stoïcijn, maar een impulsieveling, die zodra de gelegenheid zich

aandient, de overige vijftienhonderd roebel er eveneens doorheen zou jagen.

Dat Dmitri zijn vader van het leven heeft beroofd en daarbij met voorbedachten rade

heeft gehandeld, staat volgens Kirillovitsj eveneens buiten kijf. Het document dat mevrouw
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Verchovsteva ter zitting aan de rechtbank heeft overgelegd (p. 854) bevestigt zulks. In dit

document, een door Dmitri geschreven brief twee dagen voor de moord, zweert hij een eed dat

als hij de volgende dag geen geld zou hebben, hij zijn vader zou vermoorden, het geld onder

zijn kussen vandaan zou halen ‘in het pakje met het rode lint, zodra Ivan weg is.’ Uit deze brief

blijkt volgens Kirillovitsj onomstotelijk dat Dmitri de misdaad met voorbedachten rade en

goed doordacht heeft gepleegd — bovendien met het doel geld te roven! Maar het geld is niet

het enige motief voor de moord: ‘het voorwerp van de voortdurende, uitzinnige woede van de

beklaagde waren niet die drieduizend roebel, de oorzaak van zijn toorn was een heel bijzondere.

Die oorzaak was — jaloezie! (p. 851)’ Zowel vader en zoon zijn immers verliefd op Groesjenka.

Des te wranger is het dat de oude Karamazov haar probeert te verleiden met de drieduizend

roebel waar Dmitri recht op meent te hebben (p. 853).

De omstandigheid dat Dmitri en passant een koperen stamper meeneemt, kan eveneens

vanuit deze voorstelling van zaken worden verklaard. Iemand die met voorbedachten rade

en goed doordacht te werk gaat, weet immers intuïtief en ogenblikkelijk of hij een bepaald

voorwerp ter voltooiing van zijn plan kan gebruiken (p. 856). Zodra Dmitri de koperen stamper

zag, wist hij dat de stamper als moordwapen dienst zou kunnen doen. Dat hij de stamper ook

gebruikt om Grigori van zich af te schudden en daarna minutenlang ‘met hem in de weer is’,

getuigt volgens Kirillovitsj evenzeer van een kwade geestesgesteldheid. Het enige wat Dmitri

beoogde toen hij zich over Grigori boog, was om zich ervan te vergewissen of Grigori — de

enige ooggetuige — nog in leven was. Anders dan Dmitri verklaart, heeft hij dus niet uit een

gevoel van medemenselijkheid gehandeld, maar uit koelbloedigheid. De voorbedachten rade

die Kirillovitsj uit de brief a�eidt, kleurt dus ook deze twee omstandigheden.

Hoewel Kirillovitsj meent de schuld van Dmitri aan de roofmoord inmiddels voldoende

te hebben aangetoond, doet hij evenwel een poging ‘dat hele intermezzo waarbij Smerdjakov

van de moord werd verdacht voor goed de wereld uit de helpen en vooral een einde te maken

aan dit idee (p. 857).’ Daartoe wijst Kirillovitsj ten eerste op de dubieuze getuigenverklaringen

waarop de verdenking tegen Smerdjakov stoelt. De verklaring van Ivan is weinig geloofwaar-

dig, omdat hij deze verdenking pas te elfder ure en bovendien in een aanval van kennelijke

verstandsverbijstering heeft geuit. De verklaring van Aljosja is evenmin geloofwaardig, nu zijn

overtuiging naar eigen zeggen berust op de gelaatsuitdrukking van Smerdjakov. Aan zulke vage

getuigenissen hebben we volgens Kirillovitsj niets (p. 877).

Nog los van deze onbruikbare overtuigingen is het onvoorstelbaar dat uitgerekend Smerd-

jakov de moord zou hebben gepleegd. Niet alleen was hij buitengewoon laf en zwak, hij had
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bovendien geen enkel motief om zijn meester te vermoorden. En zelfs als hij een motief had,

kon hij daar geen uitvoering aan geven nu hij op de noodlottige dag aan een epileptische aanval

leed. Beweren de getuigen nu dat Smerdjakov de epileptische aanval heeft geveinsd? Waarom

zou hij (p. 860)? Het ligt volgens Kirillovitsj veel meer voor de hand dat Ivan en Dmitri onder

één hoedje spelen. Na de zelfmoord van Smerdjakov hebben zij besloten de moord op hem

af te schuiven. Gezien Smerdjakov de verdenking niet kan weerspreken, is de kans groot dat

Dmitri de dans ontspringt. Dat verklaart trouwens ook waarom Ivan pas te elfder ure zijn

verdenking tegen Smerdjakov heeft geuit (p. 866).

Dit alles blijkt trouwens ook uit het door mevrouw Verchovtseva overlegde document

waarin Dmitri haar�jn zijn motief en plan van aanpak uiteenzet. Is het dan niet heel toevallig

dat hij de roofmoord precies zo heeft uitgevoerd zoals het daar stond (p. 866)? Hij heeft

de moord gepleegd, de envelop onder het kussen vandaan gehaald, ter plekke geopend en

achteloos het gescheurde papier van de envelop achtergelaten. Een dergelijke modus operandi
past volgens Kirillovitsj naadloos op de onervaren moordenaar en gelegenheidsdief die Dmitri

is. Ware hij immers een ervaren moordenaar of geroutineerde dief, dan had hij de envelop

verzegeld gelaten. In plaats daarvan verraadt zijn handelswijze de mentaliteit van iemand die

‘zijn gestolen have bij de dief’ meent terug te halen en daardoor onmiddellijk de envelop opent

om er zeker van te zijn dat die drieduizend roebel er ook echt in zitten. Dat hij vervolgens in

allerijl op de vlucht slaat en daarbij vergeet dat hij in de vorm van het opengescheurde stuk

papier een belangrijk belastend bewijsstuk tegen zichzelf achterlaat, kan dan ook uit deze

voorstelling van zaken worden verklaard.

Maken we de balans op, dan kan volgens Kirillovitsj de conclusie niet anders luiden dan

dat Dmitri de roofmoord heeft gepleegd. De tragische en sprekende samenhang van de feiten

laat daar geen twijfel over bestaan (p. 877). Het motief: de verontwaardiging en jaloezie die ‘in

het het hart van Dmitri is opgekropt’ (p. 844) en toen hij oog in oog stond met zijn vader in

een vlaag van woede is ontstoken (p. 867), het moordwapen: een koperen stamper. Als verte-

genwoordigers en rechters van het Russische volk is het aan de jury om deze vadermoordenaar

niet ongestraft te laten (p. 877-878).

4.1.2 Het requisitoir van Fetsjoekovitsj

Fetsjoekovitsj merkt aan het begin van zijn requisitoir op dat als we puur en alleen naar het ten

laste gelegde feit kijken er van de onderhavige zaak wel dertien in een dozijn bestaan. De reden

dat hij de zaak op zich heeft genomen heeft dan ook te maken met één kenmerkende en wel
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heel bijzondere eigenschap van de onderhavige zaak (p. 881-882). Namelijk dat de overgrote

meerderheid van de feiten tegen Dmitri pleit, maar er tegelijkertijd geen enkel feit is dat de

toets der kritiek kan doorstaan, als je het nader en geïsoleerd beschouwt (p. 882). Fetsjoekovitsj

ziet het derhalve als zijn taak om ‘die afschuwelijke overstelpende hoeveelheid feiten in stukken

te breken en aan te tonen hoe fantastisch en hoezeer uit de lucht gegrepen elk van de bewijzen

à charge afzonderlijk genomen is (p. 882).’

Fetsjoekovitsj beweert dus eigenlijk dat de schuld van Dmitri alleen kan komen vast te

staan als men de feiten niet nader, maar oppervlakkig beschouwt, en niet geïsoleerd, maar in
een bepaalde samenhang beziet. Dit nu is volgens Fetsjoekovitsj waar Kirillovitsj zich in zijn

requisitoir aan schuldig maakt. Hij is ‘in de ban geraakt van de behoefte om een literair werk te

scheppen’ en heeft van zijn requisitoir een psychologische roman gemaakt met in de hoofdrol

Dmitri (p. 883). Het is met name dit oeverloze gepsychologiseer waar Fetsjoekovitsj in zijn

pleidooi tegen ageert. Zijn doel is aan te tonen dat de psychologie iets is waarmee je alle kanten

op kunt (p. 883). Elk feit waarvan Kirillovitsj meent dat het de schuld van Dmitri staaft, kan

worden omgeduid, zó dat daaruit de onschuld van Dmitri blijkt.

Neem bijvoorbeeld het voorval met Grigori. Waar Kirillovitsj meent dat het neerslaan

van Grigori om vervolgens meteen terug te gaan een berekenende en meedogenloze instelling

zijdens Dmitri verraadt, meent Fetsjoekovitsj dat dat niet per se het geval hoeft te zijn. Was

Kirillovitsj immers niet degene die beweerde dat Dmitri de verpersoonlijking van Rusland was:

nu eens heel oprecht nobel, dan even oprecht laaghartig? Waarom gaat hij er dan zonder meer

van uit dat Dmitri zich tijdens dit voorval van zijn oprecht laaghartige en niet oprecht nobele

kant heeft getoond? Nogmaals: met de psychologie kun je alle kanten op (p. 884).

Stel dat Kirillovitsj gelijk heeft en Dmitri inderdaad berekenend en meedogenloos te werk

is gegaan. De vraag die zich dan direct opdringt is waarom Dmitri dan minutenlang ‘in de

weer was met Grigori’. Zou het niet vanuit een oogpunt van zelfbehoud logischer zijn geweest

om in plaats van zich ervan te vergewissen of Grigori nog leefde, hem nog een klap met de

stamper toe te dienen teneinde hem de�nitief uit de weg te ruimen?
11

Sterker nog: hij zou

überhaupt niet zijn teruggesprongen, gezien hij dan alleen maar extra getuigen zou achterlaten

(p. 884). Kirillovitsj’ lezing van de feiten waarin Dmitri zo ‘bloeddorstig en scherpziend als een

Kaukasische adelaar’ te werk is gegaan, lijkt zo bezien een stuk minder aannemelijk.

Stel nu dat Dmitri, zoals Fetsjoekovitsj beweert, tijdens dit voorval inderdaad niet aan

zelfbehoud dacht, maar zich uit medelijden en goedhartigheid over Grigori heeft ontfermd. De

11
Zie de parallel met de zelfbehoudthese in het Porsche-arrest, sub-subparagraaf 2.2.2, hoofdstuk II.
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reden dat Dmitri minutenlang ‘in de weer was met Grigori’ was dan niet omdat hij zich ervan

wilde vergewissen of Grigori dood was, maar of hij nog leefde. In het licht van de tweeslachtige

aard die Kirillovitsj Dmitri toedicht, is deze lezing van feiten minstens zo aannemelijk. Boven-

dien vindt zij steun in het feit dat de koperen stamper door Dmitri kennelijk is weggesmeten:

het werd hem volgens Fetsjoekovitsj ‘bitter te moede dat hij een mens had gedood, een oude

lakei’. Dat is dan ook de reden dat hij die stamper ‘geërgerd, met een vloek [heeft] weggegooid,

omdat het een moordwapen was, een andere reden is er niet, waarom zou hij anders zo ver zijn

weggegooid? (p. 885)’ En als Dmitri in dit geval empathisch was, hoe kan men dan beweren

dat hij kort daarvoor in koelen bloede zijn vader heeft vermoord? Nee, Dmitri kan onmogelijk

zijn vader hebben vermoord, aldus Fetsjoekovitsj.

De overige feiten en omstandigheden ontleedt Fetsjoekovitsj op vergelijkbare wijze. Neem

de roof van de drieduizend roebel. Tot ieders verbazing, ontkent Fetsjoekovitsj het bestaan van

die drieduizend roebel en dienovereenkomstig de mogelijkheid dat ze door Dmitri geroofd

zijn (p. 885). Het bewijs voor het bestaan van die drieduizend roebel wordt slechts door drie

personen, die overigens zelf het geld nooit hebben gezien, volgehouden (p. 886). Het enige

bewijs voor de roof van die drieduizend roebel is de gescheurde envelop die men op de vloer

van Fjodors woning heeft aangetro�en (p. 886). Kirillovitsj wijst op grond van deze twee

omstandigheden, in samenhang bezien met Dmitri’s brief, Dmitri als dader aan.

Fetsjoekovitsj spiegelt ons een ander, misschien wel even waarschijnlijk scenario voor. Zou

het niet zo kunnen zijn geweest dat Fjodor Karamazov, in de veronderstelling dat hij met

die drieduizend roebel indruk zou kunnen maken op Groesjenka, ongeduldig en impulsief

de envelop heeft opengescheurd en dat papier daar op de vloer heeft achtergelaten? Is de

oude Karamazov, losbandig en tomeloos als hij is, daar niet de persoon voor? Is dit, zoals

Fetsjoekovitsj stelt, niet de meest waarschijnlijke gang van zaken?

Volgens Fetsjoekovitsj moeten we de zaken dus omdraaien. Niet: er zat geld in de envelop,

want het gescheurde papier van de envelop lag op de vloer, maar: juist omdat de envelop op de

vloer lag, kan er geen geld meer in hebben gezeten. Als dit scenario ook maar enigszins tot de

mogelijkheden behoort, dan kan men niet stellig en dwingend de conclusie aanvaarden dat

er sprake is van een roof(moord) zonder dat men het rijk der fabelen betreedt (p. 887). De

suggestie is uiteraard dat Kirillovitsj in zijn requisitoir dat wel heeft gedaan. Van roof is dus

geen sprake: geen straf zonder schuld, geen roof zonder geld (p. 892)

Het feit dat bij Dmitri vijftienhonderd roebel is aangetro�en, bewijst de vermeende roof

evenmin (p. 888). Integendeel: het feit dat het maar om vijftienhonderd roebel gaat, maakt het
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des te aannemelijker dat het geld niet uit die envelop afkomstig is. En zelfs als was dat het geval,

waar zijn die vijftienhonderd roebel dan gebleven (p. 889)? Die zouden dan spoorloos moeten

zijn verdwenen. Fetsjoekovitsj wijst erop dat Dmitri een verklaring heeft gegeven hoe hij aan die

vijftienhonderd roebel is gekomen. Hij heeft het van Katerina geleend en daarna opzij gelegd.

Waarom zouden wij aan deze verklaring twijfelen? De verklaring is volgens Fetsjoekovitsj

‘volkomen in overeenstemming met het karakter en de ziel van de beklaagde (p. 889)’. Slechts

wanneer men het karakter van Dmitri bewust vertekent, hem als een personage met een zwakke

wil opvoert die het geld onmiddellijk zou verbrassen, zou een dergelijke verklaring niet met

diens karakter stroken (p. 889-890). Dat is precies wat Kirillovitsj doet. Het beeld dat hij

van Dmitri schetst is eerder een karikatuur dan een waarheidsgetrouwe weergave van zijn

persoon. Bovendien geldt ook hier dat als we aannemen dat Dmitri de verpersoonlijking is

van het ambivalente Rusland, het evengoed mogelijk is dat hij zich met betrekking tot die

vijftienhonderd roebel van zijn beste kant heeft laten zien (p. 890-891).

Ook de bewijskracht van het door Katerina overgelegde document, het volgens de verde-

diging ‘kolossale bewijsstuk’, wordt door Fetsjoekovitsj gerelativeerd. Dmitri heeft de brief

namelijk ‘in dronkenschap en in een staat van verschrikkelijke geprikkeldheid’ geschreven.

Dat alleen al is een eerste reden om niet teveel waarde aan de inhoud van de brief te hechten.

Een tweede reden is dat hetgeen Dmitri over (de locatie van) het geld schrijft, hij van horen

zeggen, namelijk van Smerdjakov, heeft. Zelf heeft Dmitri immers nooit het geld gezien. Maar

de wellicht meest fundamentele en scherpzinnige reden om niet teveel aan deze brief te tillen,

is omdat wij simpelweg niet weten — en ook niet kunnen weten — of dat wat Dmitri zich

in de brief heeft voorgenomen zich ook in werkelijkheid heeft voltrokken. De parallellen die

Kirillovitsj tussen de brief en de misdaad trekt zijn goeddeels ‘ontologisch ontoegankelijk’.

Bedenk daarnaast dat Kirillovitsj eerst een verhaal construeert en vervolgens met terugwerkende

kracht voor zijn reconstructie bewijs aan die brief ontleent. Dmitri heeft zus of zo gehandeld

en dat klopt, want ziet u: zo staat het ook in de brief!

Eenzelfde denkfout maakt Kirillovitsj met betrekking tot de moord die volgens Fetsjoeko-

vitsj (als gezegd) eveneens een fabel is (p. 892). De reden dat Kirillovitsj de brief in dit verband

als de genadeklap beschouwt, is omdat ‘het lijk van zijn [Dmitri’s] vermoorde vader is gevon-

den, omdat een getuige de beklaagde in de tuin heeft gezien, gewapend en op de vlucht, en

hij zelf door hem is neergeslagen, en derhalve alles [is] gegaan zoals het in die brief stond.’

Fetsjoekovitsj, echter, vindt de brief eerder lachwekkend dan noodlottig. Hij vat de strekking

van Kirillovitsj’ redenering als volgt samen: ‘Als hij [Dmitri] is geweest, dan vanzelfsprekend
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ook dus (p. 894).’ Maar wat, zo spiegelt Fetsjoekovitsj de jury voor, ‘als het nu eens niet dus is,

ook al is hij er geweest.’ Waarom moet Dmitri als hij al binnen is geweest ook automatisch de

moord hebben gepleegd (p. 895)? Eigenlijk zegt de verdediging: ‘Er is een lijk; wie heeft dus

de moord gepleegd als Dmitri het niet was? (p. 896)’ Smerdjakov, zo luidt het antwoord van

Fetsjoekovitsj. Ga het bijzondere samenspel van feiten nog maar eens na: uitgerekend op de

dag van de moord wordt Smerdjakov door een epileptische aanval getro�en, Ivan verklaart

na hem te hebben gesproken dat Smerdjakov de moord heeft gepleegd en vervolgens pleegt

Smerdjakov daags voor de rechtszitting zelfmoord. Is dat slechts een toevallige samenloop van

omstandigheden? Fetsjoekovitsj meent van niet.

Kirillovitsj baseert de onschuld van Smerdjakov grotendeels op diens karakter; iemand zo

laf, schuchter en gedwee als Smerdjakov zou nooit zijn meester van het leven kunnen beroven.
12

De zwakte van deze redenering is echter dat zodra men Smerdjakov op andere wijze karakteri-

seert, zijn schuld een stuk aannemelijker wordt. Fetsjoekovitsj, bijvoorbeeld, deelt Kirillovitsj’

karakterschets van Smerdjakov als zwak en laf persoon niet. Zwak van gezondheid was hij zeker,

maar zwakzinning allerminst. Tijdens zijn gesprek met Smerdjakov, kreeg Fetsjoekovitsj juist de

indruk dat hij van doen had met een kwaadaardig, mateloos ambitieus, jaloers en wraakzuchtig

wezen. Bij uitstek een persoon die een motief had om de oude Karamazov van het leven te

beroven.
13

Hij zou bovendien met het vermoorden van Fjodor twee vliegen in één klap slaan

door zijn beide rivalen uit te schakelen; de ene dood, de andere in een strafkamp in Siberië (p.

897). De (on)schuld van Smerdjakov hangt dus maar net af van de manier waarop je hem als

personage in het geheel van de feiten en omstandigheden opvoert en verweeft. Dicht je hem

zoals Kirillovitsj een la�e persoonlijkheid toe, dan is zijn onschuld aan de moord aannemelijk.

Is hij daarentegen zo doortrapt en sluw als Fetsjoekovitsj ons voorspiegelt, dan is zijn schuld en

omgekeerd Dmitri’s onschuld geenszins uitgesloten.

Tegen het einde van zijn pleidooi, benadrukt Fetsjoekovitsj nogmaals dat wanneer men de

afzonderlijke feiten aan een nadere inspectie onderwerpt, de conclusie niet anders kan luiden

dan dat Dmitri onschuldig is. Alleen wanneer men tussen de feiten een bepaalde samenhang

12
Een soort van Lebensführungsunschuld of Charakterunschuld als pendant van de zogeheten Lebensführungsun-
schuld of Charakterschuld dus, zie Kelk & De Jong 2016, p. 242.

13
Fetsjoekovitsj merkt ook op dat het feit dat de vrouw van Grigori Smerdjakov de hele nacht heeft horen kreunen

geen bewijs is dat hij ook daadwerkelijk de hele nacht aan de aanval heeft geleden. Het is immers goed mogelijk

dat de vrouw van Grigori door het gekreun van Smerdjakov is ontwaakt, vervolgens in slaap is gevallen, daarna

weer is gewekt door het gekreun van Grigori en dat een stuk of vier keer. Eenmaal wakker, herinnert zij zich

alleen die keren dat zij gekreun hoorde. Hoewel zij dus slechts een aantal keer Grigori heeft horen kreunen,

heeft ze niettemin de indruk gekregen dat hij de hele nacht heeft lopen kreunen (p. 900).
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schept — ja, een fantastische roman schrijft — kan men Dmitri als de schuldige aanwijzen.

Waar Kirillovitsj de jury oproept Dmitri te veroordelen, probeert Fetsjoekovitsj de leden van

de jury voor een gerechtelijke dwaling te behoeden (p. 900):

Ik zweer bij alle heiligen dat ik de versie van de moord zoals ik die zojuist heb

geschetst, hoogst waarschijnlijk acht. En wat mij het allermeest dwars zit en

buiten mijzelf brengt is de gedachte dat van al die massa feiten die de aanklager

over de verdachte heeft uitgestort, niet één enkele ook maar enigermate exact en

onweerlegbaar is, maar dat uitsluitend het geheel van die feiten de ongelukkige

noodlottig is. Ja, al die feiten tezamen genomen zijn verschrikkelijk; dat bloed, dat

bloed dat van de vingers stroomt, die bebloede kleren, die donkere nacht waarin

opeens de kreet ‘vadermoordenaar’ weerklinkt, degene die schreeuwt en met

gebroken schedel neervalt, en dan die massa uitspraken, verklaringen, gebaren,

kreten, o, dat kan zoveel invloed hebben, dat kan je van je à propos brengen, en u,

heren leden van de jury, kan die ook u van uw à propos brengen? (p. 900-901)

Waar Kirillovitsj zijn requisitoir met een karakterschets van Fjodor Karamazov inluidt,

eindigt Fetsjoekovitsj zijn pleidooi met enige opmerkingen daaromtrent. In een laatste poging

de juryleden op de hand te krijgen, werpt Fetsjoekovitsj een interessante gedachte op. Namelijk

dat zelfs al had Dmitri Fjodor van het leven beroofd (quod non), hij zich nog niet schuldig

zou hebben gemaakt aan de tenlastegelegde vadermoord. In dit laatste, misschien wel wat

gratuite deel van zijn pleidooi, voert Fetsjoekovitsj dus eigenlijk wat we vandaag de dag een

kwali�catieverweer zouden noemen.
14

Stel dat Dmitri Fjodor daadwerkelijk heeft vermoord,

dan zou — zo luidt althans Fetsjoekovitsj’ redenering — het bestanddeel ‘vader’ niet zijn

vervuld. Een losbandige en egoïstische man als de oude Karamazov is immers geen vader in de

ruimste, door Fetsjoekovitsj voorgestane zin van het woord. Hij heeft Dmitri weliswaar verwekt,

was dus zijn biologische vader, maar was voor het overige niets anders dan een ‘kwelgeest’ en

uiteindelijk een ‘monsterlijke rivaal’. Een eventuele bewezenverklaring van moord kan dus

onmogelijk als een vadermoord worden gekwali�ceerd. Fjodor is de naam vader niet waardig.

En zonder vader, geen vadermoord (p. 904-906).

Als wij uitgaan van dit ruime, niet-mystieke vaderbegrip en bovendien aannemen dat het

Russische recht niet alleen vergelding, maar ook de redding van de verdoemde mens als doel

14
‘Gratuit’ is misschien nog wel zacht uitgedrukt. Turner 1984, p. 65 merkt terecht op dat het feit dat Fetsjoeko-

vitsj in zijn pleidooi op twee gedachten hinkt (‘hij heeft het niet gedaan, maar toch ook wel!’) de verdediging

van Dmitri bepaald niet ten goede komt.
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heeft, behoort Dmitri niet te worden gestraft (p. 909). In plaats daarvan verdient Dmitri het

mededogen van het Russische volk, zodat hij zich voor God kan verootmoedigen, tot inkeer kan

komen en berouw kan tonen.
15

Alleen Gods vergeving kan immers zijn ziel redden.
16

Zodoende

eindigt Fetsjoekovitsj zijn betoog niet zozeer met een pleidooi van Dmitri’s onschuld, als wel

met een apologie voor de door hem gepleegde ‘patricide’.
17

4.2 Conclusie en slotbeschouwing

Ondanks het sterke pleidooi van Fetsjoekovitsj en in weerwil van het werkelijk voorgevallene

(Smerdjakov had immers de moord gepleegd), verklaart de jury Dmitri schuldig aan de roof-

moord op zijn vader. Het feit dat de zaak tegen Dmitri op een gerechtelijke dwaling uitdraait

geeft te denken. Of Dmitri de moord heeft gepleegd is een eenvoudige ja- of nee-kwestie:

hij heeft of wel, of niet de roofmoord gepleegd. Maar nu de bewijsmiddelen daarover geen

uitsluitsel geven, dat wil zeggen: in verschillende richtingen wijzen, is men voor de schuld-

kwestie aangewezen op een reconstructie van de ware toedracht. En zo’n reconstructie, zo

laat Dostojevski goed zien, geschiedt verhalenderwijs. Zowel de reconstructie van Kirillovitsj

als die van Fetsjoekovitsj steunt voor haar (on)schuldoordeel op allerlei verhaalstructuren en

-verbanden die zij de gebeurtenissen opleggen. De gebeurtenissen bevatten immers niet van

nature een samenhang; het is de verteller die tussen de anders afzonderlijke, blote feiten een

samenhang — ja, een plot — construeert.

Dat geldt net zo voor de manier waarop Dmitri, Smerdjakov en Fjodor binnen het verhaal

worden opgevoerd. Zij veranderen in ‘personages’ doordat Fetsjoekovitsj en Kirillovitsj hun

allerlei eigenschappen toedichten. Eenmaal ingeweven in het wandkleed van de plot, vallen zij

als geconstrueerde personages niet langer samen met één of andere persoon uit de empirische

werkelijkheid.
18

De Dmitri waarvan Kirillovitsj en Fetsjoekovitsj in hun relazen gewag maken

is immers niet dezelfde Dmitri die ergens in Rusland in de negentiende eeuw rondliep.
19

Hun

Dmitri is daarentegen een abstractie en in het ongunstigste geval een karikatuur van de échte

15
Vgl. Kelk & Kool 2004, p. 3 over een tendens die zij in het Nederlands strafrecht menen te ontwaren: ‘Men

kan zich dan ook de vraag stellen of de vergelding behalve als grondslag van de straf niet langzamerhand dreigt

te verworden tot strafdoel.’

16
Zie ook sub-subparagraaf 3.2.2, hoofdstuk III waarin ik kort Dostojevski’s Misdaad en straf (1866) bespreek.

17
Frank 2010, p. 909. Zie ook Bouteligier 2018, p. 106-108.

18
Zie over het voorgaande, sub-subparagraaf 3.2.5, hoofdstuk III.

19
Uiteraard bestaat die Dmitri niet in onze empirische werkelijkheid. Wanneer ik van de ‘échte Dmitri’ spreek

doel ik op de Dmitri die door Dostojevski in De broers Karamazov in het leven is geroepen.
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Dmitri.
20

Zodoende is hij als verdachte overgeleverd niet alleen aan de vertelkunsten van

Kirillovitsj en Fetsjoekovitsj, maar ook aan de vatbaarheid van de juryleden voor wat zij te

berde brengen. Zij moeten per slot van rekening de reconstructie aannemelijk vinden en op

basis daarvan hun oordeel vellen. Zoals Fetsjoekovitsj stelt: ‘Het lot van mijn cliënt ligt in uw

handen, evenals het lot van onze Russische waarheid (p. 910).’
21

Het voorgaande kunnen we vanzelfsprekend niet onverkort op de Nederlandse strafrechts-

pleging projecteren. Het proces tegen Dmitri is en blijft een dramatisch, en volgens sommigen

buitengewoon dramatisch verhaal.
22

De Jong merkt dan ook terecht op dat ‘de narratieve struc-

tuur van een gemiddelde (politie)rechterzaak al te pover afsteekt tegen die in’ — hij noemt maar

wat — ‘De gebroeders Karamazov.’ Bovendien kennen we in Nederland geen juryrechtspraak.

Inzichten die wij daaromtrent uit De broers Karamazov zouden kunnen putten, bijvoorbeeld

over het e�ect dat een goed verhaal op de jury heeft en hoe de procesdeelnemers daarop kunnen

inspelen, zijn dan ook in zoverre irrelevant.
23

Dit alles neemt niet weg dat wij uit het proces

tegen Dmitri een aantal voor de strafrechtspleging vrij elementaire, maar niet minder princi-

piële inzichten kunnen putten, die door Kirillovitsj, in mindere mate door Fetsjoekovitsj en

uiteindelijk vooral door de jury wordt miskend.

4.2.1 De interceptiethese: De empirische werkelijkheid als referentiekader en pro-
duct

Het eerste punt dat voornamelijk door Kirillovitsj wordt miskend, is dat anders dan hij beweert

de blote feiten nooit voor zich spreken. Hier bedoel ik twee dingen mee te zeggen. Allereerst dat

een feit als ‘Dmitri heeft een brief geschreven waarin hij het plan om zijn vader te vermoorden

uiteenzet’ ons op zichzelf nog niets zegt over het uiteindelijke schuldoordeel dat de jury moet

vellen. Zoveel heb ik hopelijk in het tweede hoofdstuk aannemelijk kunnen maken onder

verwijzing naar de strafrechtelijke normativiteitskloof en de verschillende betekenissen van

schuld.
24

Het tweede punt dat ik ten aanzien van de blote feiten heb willen maken, is dat feiten

20
Vgl. Bouteligier 2018, p. 191 over Roquentin uit Sartre’s Walging (1938).

21
Vgl. Brooks 2005, p. 416: “‘Conviction” — in the legal sense — results from the conviction created in those

who judge the story.’

22
Zie bijvoorbeeld Van het Reve 1985, p. 337 die Virginia Woolf over Dostojevski citeert: ‘We open the door and

�nd ourselves in a room full of Russian generals, their step-daughters and cousins, and crowds of miscellaneous

people who are all talking at the top of their voices about their most private a�airs.’

23
Dostojevski (1880) 2014, p. 800: ‘Hoe is het mogelijk dat de noodlottige beslissing in zo’n subtiele, ingewik-

kelde en psychologische zaak wordt overgelaten aan een stelletje ambtenaren en, nog erger, boeren, want dat

gaat zo’n ambtenaartje, laat staan zo’n boer toch ver boven zijn pet?’

24
Zie in het bijzonder subparagraaf 2.1, hoofdstuk II.
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of beweringen die wij voor bloot plegen aan te nemen, doorgaans verre van ‘bloot’ zijn. Zij zijn

met andere woorden geen ‘onverdund feitelijke beweringen’, maar beweringen die niet zelden

reeds door een normatieve mal zijn gegaan.
25

Zo mag de eerdergenoemde bewering dat Dmitri in

de brief zijn plan van aanpak uiteenzet op het eerste gezicht een bewering van strikt feitelijke aard

lijken, bij nader inzien is zij veeleer een bewering waarin reeds interpretaties en waarderingen

met betrekking tot onder meer de bewijskracht van de brief, de geloofwaardigheid van Katerina

en het vermeende karakter van Dmitri zijn verdisconteerd. Allesbehalve ‘bloot’ dus. Het in het

tweede hoofdstuk gemaakte onderscheid tussen het Gebeuren en de Interpretatie,
26

en parallel

daaraan het in derde hoofdstuk gemaakte onderscheid tussen de fabula en het sjužet, kunnen

deze spanning tussen het ‘feitelijke’ en het ‘normatieve’ wellicht illustreren.
27

Volgens Van Roermund bestaan tussen de gebeurtenissen van het verhaal (het Gebeuren
of de fabula) en de manier waarop het verhaal daarover vertelt (de Interpretatie of het sjužet)

twee ‘hiërarchieën’. De eerste en meest voor de hand liggende hiërarchie is diegene waarin de

gebeurtenissen aan het verhaal voorafgaan en daar onafhankelijk van bestaan. Het verhaal is in

deze voorstelling van zaken een ‘presentatie, articulatie, modalisatie, interpretatie, evaluatie,

enz.’ van de gebeurtenissen.
28

Zo geldt de in het Dostojevski-universum ware toedracht van de

moord op Fjodor als het Gebeuren; de manier waarop Kirillovitsj en Fetsjoekovitsj daarover

verhalen als de — eigenlijk: hun — Interpretaties.29
Deze hiërarchie waarin het Gebeurde

onafhankelijk van de Interpretatie bestaat, kunnen we met de volgende formule uitdrukken,

waar G voor het Gebeurde staat en I voor de Interpretatie: G→ I.
30

Maar, zo stelt Van Roermund in navolging van Culler: we kunnen de hiërarchie ook om-

draaien. Net zo goed als dat het Gebeuren door het verhaal wordt gepresenteerd, gearticuleerd,

gemoduleerd, geïnterpreteerd, geëvalueerd, enzovoorts, wordt het daar ook door gecreëerd.

Het Gebeurde in een verhaal bestaat immers slechts bij de gratie van het verhaal dat dat daarover

verhaalt. In deze voorstelling van zaken gaat het Gebeurde niet vooraf aan de Interpretatie,

maar produceert de Interpretatie (lees: het verhaal of de plot) het Gebeuren. Deze hiërarchie

drukt Van Roermund uit als: G← I.
31

De crux van (goede) verhalen is dat beide hiërarchieën,

25
De Jong 2009, p. 208

26
Zie subparagraaf 2.1, hoofdstuk II.

27
Zie sub-subparagraaf 3.2.5, hoofdstuk III.

28
Van Roermund 1993, p. 30-31

29
Dit geldt uiteraard alleen op het niveau van het strafproces tegen Dmitri in De broers Karamazov. Op het

niveau van de roman als geheel, behoren ook de handelingen van Fetsjoekovitsj en Smerdjakov tot het Gebeurde
en is Dostojevski de enige die de gebeurtennisen bewerkt.

30
Van Roermund 1993, p. 32.

31
Van Roermund 1993, p. 31-36.
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dus zowel G→ I als G← I, in beginsel evenwaardig zijn. Net zo goed als dat in verhalen

de Interpretatie het Gebeuren bewerkt, is het Gebeuren een product van de Intepretatie. Van

Roermund spreekt in dat verband van de zogeheten interceptiethese:

Het verhaal vooronderstelt én onderschept de verwijzing naar een onafhankelijke

werkelijkheid, door juist van die werkelijkheid het sluitstuk van de interpretatie te

maken, en tenslotte ook die onderschepping weer terug te nemen. De hiërarchie

van interpretatie en gebeuren, van denken en werkelijkheid, wordt onbeslisbaar

en zwevend gehouden.
32

Passen we het voorgaande toe op het proces tegen Dmitri, dan zouden we kunnen stellen

dat Kirillovitsj in zijn requisitoir deze gelijkwaardigheid van hiërarchieën (de interceptiethese)

miskent. Hoewel hij meent dat zijn requisitoir een waarheidsgetrouwe weergave van het

Gebeurde is, dat wil zeggen: een reconstructie van de ware toedracht, weet de lezer wel beter.

Hij of zij weet immers dat Dmitri de moord niet heeft gepleegd, noch het geld heeft gestolen,

noch berekenend of koelbloedig was toen hij zich over Smerdjakov ontfermde. Dat Kirillovitsj

in zijn requisitoir evenwel meent dat dit het geval is, komt dus omdat zijn requisitoir voor het

overgrote deel niet een weergave, maar een bewerking van het Gebeurde is. Zijn requisitoir is

wezenlijk zijn Interpretatie van het Gebeurde. Hij presenteert zijn duiding van de feiten, als

ware zij de waarheid. Dat maakt het des te ironischer dat nota bene Kirillovitsj Dmitri ervan

beschuldigt een ‘fantastische’ en ‘romanachtige’ verklaring te hebben afgelegd. Kirillovitsj is

juist degene die de hiërarchie G← I verabsoluteert.
33

Fetsjoekovitsj heeft dus een punt heeft wanneer hij zegt dat geen enkel feit de toets der

kritiek doorstaat, als je het nader en geïsoleerd beschouwt (p. 882) en wanneer hij Kirillovitsj

ervan beschuldigt een psychologische roman te hebben voorgedragen. Tegelijkertijd is dit

een opportunistisch argument voor zover ook Fetsjoekovitsj niet aan een bepaalde duiding

en verweving van de feiten ontkomt. Zijn pleidooi is evenmin een aaneenschakeling van

afzonderlijke, geïsoleerde feiten, maar een verhaal waarin Dmitri als onschuldig hoofdpersonage

wordt opgevoerd. Fetsjoekovitsj mag dus wel menen dat hij het als zijn taak ziet de overstelpende

hoeveelheid feiten in stukken te breken, de werkelijkheid is dat hij tegenover de Interpretatie
van Kirillovitsj zijn eigen Interpretatie plaatst.

34

32
Van Roermund 1993, p. 34.

33
Woorden van min of meer gelijke strekking: Bouteligier 2018, p. 105.

34
Zie ook hoofdstuk III, sub-subparagraaf 3.2.4.
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In het strafrecht dienen we er dus voor te waken dat dit besef — dat de door de proces-

deelnemers te berde gebrachte verhalen wezenlijk hun Interpretaties zijn van het Gebeurde —

verloren gaat. Bouteligier duidt wat Van Roermund de interceptiethese noemt tre�end aan

als ‘het con�ict tussen dat wat daadwerkelijk gebeurd is en de vertelde, juridische werkelijk-

heid waarin handelingen geëncadreerd worden.’
35

Enerzijds is er dat wat werkelijk heet te zijn

voorgevallen en anderzijds dat waarvan de procesdeelnemers menen dat het heeft voorgevallen.

Dostojevski laat echter zien dat in gevallen waarin de schuld van de verdachte geen uitgemaakte

zaak is — de bewijsmiddelen daarover twijfel laten bestaan — de reconstructie van de ware

toedracht slechts kan bestaan bij de gratie van een verhaal dat de gebeurtenissen interpreteert

en waar nodig ook construeert. Aldus vervaagt de grens tussen dat wat als reconstructie heeft

te gelden (dat wat het verleden weergeeft) en dat wat we als constructie moeten beschouwen

(dat wat het verleden schept of bewerkt).
36

In beginsel hoeft het voorgaande geen probleem te zijn, zolang de afzonderlijke verhaalsele-

menten zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de materiële waarheid en de ‘auteur’ van

het verhaal zich geen ‘kunstgrepen’ veroorlooft. Wellicht van fundamenteler belang is dat de

procesdeelnemers zich in het strafrecht ook niet van een andere methode kunnen bedienen.

Narrativiteit is in het strafrecht, en al helemaal in een type zaak als die van Dmitri, een gege-

ven. Het wordt pas echt problematisch als het recht, zoals Brooks stelt, het Gebeurde en de

Interpretatie door elkaar haalt en één van beide ten koste van de andere verabsoluteert.
37

Het

strafrecht mag dan doordrongen zijn van narrativiteit, het moet zich minstens zo doordrongen

zijn van de betrekkelijkheid van narratios in het algemeen en van het narratio dat ‘wint’ in het

bijzonder. ’t Harts pleidooi voor het ‘narratieve weten’ ter waarborging van de rechtsbescher-

mende functie van het strafrecht moet worden onderschreven, zolang dit niet, om ’t Harts

woorden te gebruiken, tot een ‘naturalisering’ van het ‘eigen werkelijkheidsbeeld’ leidt.
38

35
Bouteligier 2018, p. 105-106.

36
Bouteligier 2018, p. 191. Een mooi voorbeeld in dit verband is de �lm Close-Up (Kiarostami, 1990). Deze do-

cu�ctie is in eerste instantie een reconstructie van een waargebeurd incident, maar gaandeweg beseft de kijker

dat de reconstructie door Kiarostami is gestileerd, en in zoverre dus mede een constructie is.

37
Brooks 2017, p. 94: ‘It may be the logic of telling rather than of happening, and the law can at times confuse

the two, turning the way events are told into the way things happened.’

38
’t Hart 1991, p. 53-54. ‘t Harts pleidooi voor het narratieve weten kan, als ik mij niet vergis, het best worden

geplaatst in de sleutel van Nussbaums law and literature-benadering. Zie daarover Bouteligier 2018, p. 26-42.
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4.2.2 Narratief reductionisme of de plot als keurslijf: Post hoc, ergo propter hoc,
Tsjechovs geweer en retrospective prophecies

In algemene zin kan worden onderkend dat sluitende, narratief-logische verhalen niet altijd

recht doen aan de contingente en weerbarstige werkelijkheid waarover zij vertellen.
39

Het

requisitoir van Kirillovitsj is daar een tre�end voorbeeld van. Hoewel het vrij overtuigend

is en vanuit narratief oogpunt goed in elkaar steekt, is het allerminst in overeenstemming

met het werkelijk voorgevallene.
40

In navolging van Bouteligier duid ik deze discrepantie

tussen de narratieve noodzakelijkheid van het verhaal en de soms contingente en weerbarstige

werkelijkheid aan met de term ‘narratief reductionisme’.
41

Met behulp van de drogreden

post hoc, ergo propter hoc, de literaire troop ‘Tsjechovs geweer’ en de oxymoron retrospective
prophecies kan de reductionistische tendens van narratios worden verhelderd.

Ik schreef al dat Kirillovitsj in zijn requisitoir de neiging heeft de twee hierboven genoemde,

in beginsel gelijkwaardige hiërarchieën tussen het Gebeurde en de Interpretatie door elkaar te

halen. Dat is echter niet het enige wat hij door elkaar haalt. Ook de noties van volgtijdelijkheid

(iets temporeels) en gevolg (iets causaals) lijken door Kirillovitsj als inwisselbare begrippen

te worden gebruikt. Feiten en omstandigheden die na elkaar plaatsvinden (de aanwezigheid

van Dmitri in zijn vaderlijk huis, de vijftienhonderd roebel die men bij Dmitri aantreft, de

epileptische aanval van Smerdjakov, enzovoorts), plaatst Kirillovitsj zonder meer in een causaal

verband. Ten onrechte, meent Fetsjoekovitsj, want wat ‘als het nu eens niet dus is, ook al is hij er

geweest.’ Dat de feiten en omstandigheden in een bepaalde volgorde staan wil nog niet zeggen

dat zij zich ook oorzakelijk tot elkaar verhouden. Met andere woorden: hier is sprake van

afzonderlijke feiten die pas hun contingentie verliezen als men hen in een bepaalde samenhang

beziet. Tot die tijd zijn de afzonderlijke, contingente feiten en omstandigheden precies dat:

afzonderlijk en contingent. Stom toeval mag niet worden uitgesloten.

Maar zoals uit hoofdstuk 3 volgde, is de suggestie dat gebeurtenissen die elkaar in een verhaal

opvolgen elkaar ook veroorzaken inherent aan het verhaal, of beter gezegd: de teleologische

werking van de plot. De plot bewerkt het gebeurde zodanig dat hetgeen-erna-komt een hetgeen-
is-veroorzaakt-door impliceert.

42
Zaken die in de werkelijkheid slechts temporeel met elkaar

samenhangen kunnen eenmaal opgenomen in de con�guratie van de plot een meer-dan-

39
Bouteligier 2018, p. 191.

40
Toegegeven: de ware toedracht is misschien wel absurder dan het verhaal van Kirillovitsj — truth is stranger
than fiction.

41
Bouteligier 2018, p. 200.

42
Barthes 1975, p. 248 en 251.



98 Hoofdstuk 4 Narrativiteit en De broers Karamazov (1880): Een concretisering

temporele en wel narratief noodzakelijke samenhang verkrijgen.
43

Wat dat betreft is de plot en

het geloof dat wij daaraan hechten een systematische toepassing van de post hoc, ergo propter
hoc-drogreden.

44
In de strafrechtspraktijk dient men er aldus op bedacht te zijn dat men zich

niet aan deze drogreden bezondigt en daarmee tussen de verdachte, de gedraging en de overige

omstandigheden van het geval ten onrechte allerlei (causale) verbanden legt. Een sluitend

verhaal met een goede plot kan, zo getuige ook Kirillovitsj’ requisitoir, misleidend zijn.

Dershowitz keert zich in Life Is Not a Dramatic Narrative eveneens tegen wat hij als de

narratieve (en reductionistische) tendens in het strafrecht beschouwt.
45

Onder verwijzing naar

de troop van ‘Tsjechovs geweer’,
46

betoogt Dershowitz dat een blindelings vertrouwen op de

narratieve logica men doet vergeten dat de werkelijkheid waarmee het strafrecht te maken heeft

soms weerbarstiger en toevalliger is dan een verhaal doet voorkomen.
47

Immers, niets wordt

‘zomaar’ in het verhaal verteld en niets wordt in het verhaal ‘zomaar’ verteld.’
48

Het verhaal

neemt alleen die elementen uit de werkelijkheid over, die op enigerlei wijze de plot dienen. En

omgekeerd zijn de elementen die het uit de werkelijkheid licht en in het verhaal opneemt niet

langer toevallige, maar narratief noodzakelijke feiten en omstandigheden. De toehoorder of

lezer krijgt met andere woorden het gevoel dat de zaken niet anders hadden kunnen lopen —

dat elk verhaalselement een noodzakelijke schakel vormt in een evenzo noodzakelijke keten.

Het gevolg, misschien wel gevaar van verhalen is dat zij op deze manier onvoldoende recht

doen aan de contingente werkelijkheid waarmee het strafrecht soms te maken krijgt. In het

ergste geval dwingen zij haar in de keurslijf van een (narratief-)logisch geheel.
49

Wederom kan Kirillovitsj’ requisitoir als voorbeeld dienen. In zijn requisitoir sluit hij bij

voorbaat verschillende lezingen van de feiten en omstandigheden uit, omdat zij te toevallig

zouden zijn. Zo zou de lezing van de feiten waarin Smerdjakov zijn epileptische aanval zou

hebben geveinsd Dmitri (en Ivan) wel erg goed uitkomen. Omgekeerd interpreteert Kirillovitsj

elk feit dat ook maar enigszins op de betrokkenheid van Dmitri duidt, als een feit dat zonder

meer de schuld van Dmitri bewijst (‘Waar rook is, is vuur’). Maar zoals Fetsjoekovitsj terecht

opmerkt, is het leven geen roman. De werkelijkheid is nou eenmaal met allerlei toevalligheden,

43
Zie verder subparagraaf 3.2 en sub-subparagraaf 3.2.4, hoofdstuk III.

44
Barthes 1975, p. 248 en 251. Zie ook Brooks 1996, p. 19.

45
Dershowitz 1996.

46
Tsjechov 1974, p. 23: ‘If in the �rst chapter you say that a gun hung on the wall, in the second or third chapter

it must without fail be discharged.’

47
Dershowitz 1996, p. 100-105

48
Zie subparagraaf 3.3, hoofdstuk III.

49
Bouteligier 2018, p. 100-101.
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willekeurigheden en spelingen van het lot gevuld. Niet alleen komen deze in Kirillovitsj’

requisitoir niet als zodanig terug, als ze er al in voorkomen staan zij altijd ten dienste van diens

interpretatie (plot). Wanneer Fetsjoekovitsj Kirillovitsj er dus van beschuldigt een roman te

hebben voorgedragen, zegt hij dat Kirillovitsj miskent dat de feiten en omstandigheden die

hij ter staving van Dmitri’s schuld aandraagt, evengoed toevalligheden kunnen zijn waarmee

de werkelijkheid immers rijk is gevuld. Alleen omdat Kirillovitsj vanuit zijn Interpretatie geen

baat heeft bij dit soort toevalligheden, ontkent hij het bestaan ervan.

Nauw samenhangend met de troop van Tsjechovs geweer, is de notie van retrospective
prophecies.50

Zoals de tegenstrijdige woordencombinatie reeds doet vermoeden, gaat het hier

om voorspellingen die men in retrospect, dat wil zeggen: met terugwerkende kracht, doet.

Meer speci�ek gaat het bij retrospective prophecies om het idee dat de oorzaken der dingen

duidelijk worden in het licht van hun gevolgen. Of iets ruimer geformuleerd: als de toehoorder

of lezer eenmaal weet hoe een verhaal eindigt, duidt en begrijpt hij of zij alle gebeurtenissen die

voorafgaan aan het einde van het verhaal in het licht daarvan.
51

Een gebeurtenis in een verhaal is

zodoende niet slechts een toevallig voorval, maar één van de vele noodzakelijke schakels van de

plot die het verhaal naar zijn einde voortstuwt.
52

Michel Houellebecq verwoordt de menselijke

hang naar retrospective prophecies op heldere wijze in Elementaire deeltjes (1998):

When we think about the present, we veer wildly between the belief in chance and

the evidence in favor of determinism. When we think about the past, however,

there is no more doubt: it seems obvious that everything happened in the way it

was intended.
53

Min of meer dezelfde gedachte tre�en we een aantal decennia eerder aan in de roman

De Walging (1938) van de Franse �losoof Jean-Paul Sartre (1905-1980). Het gaat dan in het

bijzonder om de passage waarin het hoofdpersonage Roquentin zich bezint op de manier

waarop de mens leeft en daarover vertelt — oftewel, het ‘ik’ construeert:

That’s living. But everything changes when you tell about life; it’s a change no

one notices: the proof is that people talk about true stories. As if there could

50
Zie Brooks 2017 die deze term ontleent aan Ginzburg 1989, p. 117.

51
Brooks 2017, p. 97-98. Zie verder wat ik daarover opmerk in subparagraaf 3.3, hoofdstuk III.

52
Brooks 2017, p. 98-100.

53
Houellebecq (1998) 2000, p. 157. Voor het originele citaat, zie Houellebecq (1998) 2010, p. 169: ‘Considérant

les événements présents de notre vie, nous oscillons sans cesse entre la croyance au hasard et l’évidence du dé-

terminisme. Pourtant, jusqu’il s’agit du passé, nous n’avons plus aucun doute; il nous paraît evident que tout

s’est déroulé de la manière dont tout devait, e�ectivement, se dérouler.’
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possibly be true stories; things happen one way and we tell about them in the

opposite sense. You seem to start at the beginning: “It was a �ne autumn evening

in 1922. I was a notary’s clerk in Marommes.” And in reality you have started at

the end. It was there, invisible and present, it is the one which gives to words the

pomp and value of a beginning.
54

Uit beide passages volgt dat als het verleden zich eenmaal heeft ontvouwd, men de neiging

heeft te geloven dat het niet anders had kunnen lopen.
55

Kent men het einde van het verhaal, of

wilt men dat een verhaal op een bepaalde manier eindigt, dan zal men de daaraan voorafgaande

gebeurtenissen in het licht daarvan duiden.
56

De eerdere gebeurtenissen ontlenen hun betekenis

met terugwerkende kracht betekenis aan de pointe van het verhaal. Het einde van het verhaal

is dan niet slechts een end(ing) — ‘that which itself naturally follows something else, either

of necessity or for the most part, but has nothing else after it’
57

— maar bovenal een end: een

telos waaraan alle verhaalselementen van het verhaal ten dienste staan en naar toewerken. Dit is

precies wat Ricoeur bedoelt als hij stelt dat een verhaal zowel van voren naar achter (d’avant en
arrière) als van achter naar voren (d’arrière en avant) wordt verteld.

58

De troop van Tsjechovs geweer en de notie van retrospective prophecies maken ons erop

attent dat men een plot als zodanig niet in de ‘werkelijkheid’ aantreft. De plot is daarentegen

een constructie — en zoals ik zojuist schreef — in het ongunstigste geval een reductie (van de

werkelijkheid). Het is niet alsof een relaas, laat staan de werkelijkheid, van nature narratieve

coherentie of noodzakelijkheid bezit. Het is de auteur van het verhaal die tussen een reeks

54
Sartre (1938) 2013, p. 59. Voor het orginele citaat, zie Sartre 1938, p. 49-50: ‘Ça, c’est vivre. Mais quand on

raconte la vie, tout change; seulement c’est unchangement que personne ne remarque: la preuve c’est qu’on

parle d’histoires vraies. Comme s’il pouvait y avoir des histoires vraies; les événements se produisent dans un

sens et nous les racontons en sens inverse. On a l’air de débuter par le commencement : « C’était par un beau soir

de l’automne de 1922. J’étais clerc denotaire à Marommes. » Et en réalité c’est par la �n qu’on a commencé. Elle

est là, invisible et présente, c’est elle qui donne à ces quelques mots la pompe et la valeur d’un commencement.’

Voor een analyse van deze passage, zie Bouteligier 2018, p. 181-185.

55
Dit kan wellicht in verband worden gebracht met wat men de hindsight bias noemt: de neiging om de kans

dat een bepaald gevolg zal intreden hoger in te schatten als het gevolg ook daadwerkelijk is ingetreden, zie Guil-

bault e.a. 2004. In het strafrecht speelt dit met name bij culpose gevolgsdelicten (in het verkeer), zie Bijlsma,

Van Poecke & Rozemond 2018, p. 1-3. Zie ook het �loso�sche probleem van moral luck dat hier nauw mee

samenhangt, zie Nagel 1993; Van Dijk 2017, p. 521-531.

56
Vgl. Bazin (1967) 2005, p. 86 wederom over Fellini’s Nights of Cabiria (1957): ‘The beauty and the rigor of its

construction proceed this time from the perfect economy of its constituent episodes. Each of them, as I have

said earlier, exists by and for itself unique and colorful as an event, but now each belongs to an order of things

that never fails to reveal itself in retrospect as having been absolutely necessary.’

57
Aristoteles (335 v.Chr.) 2001, p. 96.

58
Zie verder sub-subparagraaf 3.2.5, hoofdstuk III.
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losstaande feiten een betekenisvolle samenhang schept, waardoor zich aan de lezer een bepaalde

normatieve visie opdringt. Hiermee is evenwel niet gezegd dat iedere claim tot objectiviteit met

betrekking tot verhalen of hun plots bij voorbaat zinloos is. In de eerste plaats moet worden

benadrukt dat de mens, zoals ondere andere Ricoeur, Bruner en Fisher beweren, in vele gevallen

op narrativiteit, waaronder in het strafrecht (Brooks), als begripsmodaliteit is aangewezen.

Dus nog los van de vraag naar de mogelijkheid van narratieve waarheidsclaims, moet worden

onderkend dat de mens zonder verhalen onmogelijk vat kan krijgen op de werkelijkheid zoals

zij is, zoals zij zal zijn en — al helemaal — zoals zij is geweest.

Omgekeerd wil het feit dat narrativiteit als zodanig onontkoombaar is nog niet zeggen

dat men zich in dit verband wel of geen waarheidsaanspraken kan permitteren.
59

Zoals uit

hoofdstuk 3 volgde is het heel wel mogelijk narratieve waarheidsclaims te maken, zij het dat dat

niet op logisch-empirische wijze geschiedt — bij wijze van falsi�catie — maar in termen van

waarschijnlijkheid, aannemelijkheid of waarheidsgetrouwheid (verisimilitude). Oftewel, in

termen die in tegenstelling tot ‘waarheid’ gradaties toelaten. Het zijn de verbanden tussen de

verschillende verhaalselementen — de plot — die uiteindelijk maakt dat de toehoorder of lezer

(in het strafrecht: de rechter) het ene verhaal geloofwaardiger of aannemelijker acht dan het

andere.
60

De toetssteen is als gezegd aannemelijkheid (of een equivalent daarvan), de maatstaf

onze achtergrondkennis — of technischer: de symbolische stelsels waarin wij bij de gratie van

ons mens-zijn zijn gevoegd.
61

Zo bezien hebben narratieve waarheidsclaims meer gemeen met

de waarheid als coherentie
62

dan de waarheid als correspondentie.
63

Ook hier geldt dus dat de

waarheidspretentie die men ten aanzien van narratios kan voeren betrekkelijk is.
64

59
Brooks 2017, p. 100-101: ‘Yet one might respond that the renunciation of narrative is not an option, since

narrative construction of reality is a basic human operation, learned in infancy, and culturally omnipresent.

For better or worse, we are stuck with narrative and its ways of making sense. The conclusion would then seem

to be that we should become better narratologists — better analysts of the stories we tell, the ways they work,

the e�ects they have.’

60
Bouteligier 2018, p. 194.

61
Zie verder sub-subparagraaf 3.2.3 en sub-subparagraaf 3.2.4, hoofdstuk III.

62
... tussen de verschillende (al dan niet heterogene) verhaalselementen.

63
... tussen het verhaal en de werkelijkheid waarover het vertelt én tussen de werkelijkheid van het verhaal en die

van de lezer.

64
Dat is althans de één van de lessen die wij uit het strafproces tegen Dmitri kunnen trekken. Incoherent is bij-

voorbeeld Kirillovitsj redenering dat Dmitri het ene moment roekeloos handelt wanneer hij de envelop open-

scheurt en het papier achterlaat en nog geen twee minuten later buitengewoon omzichtig en berekenend te

werk gaat door zich ervan te vergewissen of Grigori nog leefde. Het feit dat Fetsjoekovitsj bressen in Kirillovitsj

requisitoir probeert te slaan door te aandacht te vestigen op dit soort inconsistenties laat goed zien dat de nar-

ratieve coherentie uiteindelijk dé waarheidsconceptie is waar verhalen het van moeten hebben. (Toegegeven:

deze inconsistentie wordt enigszins ondervangen doordat Kirillovitsj Dmitri voorstelt als de verpersoonlijking

van het ambivalente Rusland.) Zie ook sub-subparagraaf 2.2.1, hoofdstuk II.
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Caring nothing for the division between good and bad literature, narrative is

international, transhistorical, transcultural: it is simply there, like life itself.
1

Roland Barthes, An Introduction to the Structural Analysis of Narrative (1975)

In dit paper is de vraag opgeworpen wat men in het strafrecht nodig heeft om een feitelijke

uiteenzetting geschikt te maken, zodat daaraan de conclusie kan worden verbonden dat de

verdachte ‘schuld heeft’ en dus ‘straf verdient’. Getracht is in drie hoofdstukken, mede aan de

hand van inzichten ontleend aan de narratologie, deze vraag te beantwoorden. Ik neem in dit

slothoofdstuk de gelegenheid te baat mijn bevindingen op een rijtje te zetten.

In hoofdstuk 2, het eerste inhoudelijke hoofdstuk, heb ik geprobeerd de achtergrond van

de hoofdvraag van dit onderzoek te schetsen. Daartoe heb ik grofweg twee, nauw met elkaar

samenhangende stellingen geponeerd en proberen toe te lichten. Dat was allereerst de stelling

dat de strafrechtelijke toerekening een normatieve aangelegenheid is, waardoor zich binnen

het strafrecht een normativiteitskloof aftekent. Het strafproces moet immers uitmonden in

een normatief oordeel, maar tussen (materiële) waarheid en schuld bestaat een wereld van

verschil. In de tweede plaats heb ik aannemelijk proberen te maken dat deze normativiteitskloof

doorwerkt op het niveau van de verschillende betekenisschakeringen van schuld. Het maakt

niet uit op welke manier men de strafrechtelijke schuld de�nieert, zij markeert én veronderstelt

te allen tijde een (problematisering van de) verhouding tussen daad, dader, en de feiten en

omstandigheden van het geval (het daad-dader-complex).
2

Een kale, objectieve beschrijving

van de gedraging, of wat dat betreft de dader, is in alle gevallen onvoldoende. Dient zich de

vraag aan wat het strafrecht dan wel nodig heeft. Wat heeft de strafrechter nodig om te kunnen

zeggen dat een persoon, de verdachte, schuld heeft en dus ook straf verdient? Hoe kan het

strafrecht met andere woorden de normativiteitskloof overbruggen?

Zoals reeds uit de inleiding van het paper en hoofdstuk 2 volgde, is de strafrechtelijke schuld

niet iets dat wij rechtstreeks waarnemen, maar iets wat zich aan ons opdringt door een bepaalde

1
Barthes 1997, p. 79-80.

2
Wél heb ik betoogd dat naar mate de betekenisschakering van schuld normatiever is, de noodzaak van narrativi-

teit zich sterker doet gevoelen. Zo is de straftoemetingsschuld in beginsel normatiever dan de schuld in de zin

van actus reus.
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interpretatie, belichting en verweving van de feiten. Hoe kan dit — een bepaalde interpreta-

tie, belichting en verweving van de feiten — anders worden begrepen dan een verhaal? Een

verhaal waarin de verdachte wordt opgevoerd als personage, en de feiten en omstandigheden

van het geval als de overige verhaalselementen. Precies hierin zou de functie van narrativiteit

gelegen zijn: alleen door middel van een narratieve bewerking kunnen de in beginsel onbe-

werkte, door de waarheidsvindingsfase aangeleverde grondsto�en, in de rechtsvindingsfase

het (on)schuldoordeel dragen. De hypothese die ik in het volgende hoofdstuk heb beproefd,

luidt dan ook dat het strafrecht, gesteld voor de normativiteitskloof, zich alleen met behulp

van narrativiteit van zijn normatieve taak kan (of moet?) kwijten.

In hoofdstuk 3 is vervolgens geprobeerd antwoord te geven op de vraag die het vorige

hoofdstuk heeft opgeroepen: hoe stelt een verhaal (of de plot) de lezer in staat de vertelde

geschiedenis moreel te waarderen? Ter beantwoording van deze vraag is allereerst geprobeerd tot

een begripsbepaling van ‘het verhaal’ te komen. Daartoe heb ik hetgeen wij min of meer intuïtief

onder een ‘volwaardig’ verhaal verstaan, vergeleken met twee gemankeerde verhaaltypen: de

annal en de kroniek. Uit deze vergelijking is gebleken dat het narratief verband, ook wel de

pointe of plot, hét wezenskenmerk van het verhaal vormt. In navolging van Carroll heb ik

vervolgens betoogd dat de plot op zijn minst allerlei voorwaarden ‘formuleert’ die sine qua
non zijn voor latere gebeurtenissen. Aan Van Roermund ontleende ik het inzicht dat de

plot, meer dan dat het sine qua non-voorwaarden formuleert, tussen de gebeurtenissen een

meer-dan-temporele, oftewel betekenisvolle samenhang schept.

Omdat hiermee evenwel niet was verduidelijkt hoe de plot zijn ‘normatieve schakelfunctie’

uitoefent, heb ik aansluiting gezocht bij een narratieve theorie die daar wél het één en ander

over zegt: Ricoeurs ‘narrativitijd’. Hoewel het mij in de eerste plaats om de vraag naar de

overgang van descriptie naar prescriptie te doen was, bleek al snel dat zij nauw samenhangt

met de overgang van contingentie naar noodzakelijkheid. Preciezer gesteld: de vraag naar de

overgang van contingentie naar noodzakelijkheid gaat in Ricoeurs narratieve theorie vooraf

aan de vraag naar de overgang van descriptie naar prescriptie.

Zoals we hebben gezien bestaat Ricoeurs narratieve theorie uit drie mimēsis-fasen, waarbij

de term mimēsis niet naar een statische nabootsing verwijst, maar een dynamische con�guratie

die de plot op de gebeurtenissen uitvoert. De eerste mimēsis-fase, mimēsis1, behelsde het

samenstel van symbolische ordes, die de mens bewoont en bij de gratie waarvan hij anderen

en objecten in de zijn omgevende wereld kan (aan)duiden. Hoewel dit een meer algemeen

wijsgerig inzicht betrof, was zij evenzeer van toepassing op verhalen, nu ook zij handelingen
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opvoeren (denk aan het Aristotelische mimēsis praxeos). Als zodanig vormde mimēsis1 het

fundament waarop de twee daaropvolgende mimēsis-bewegingen voortbouwen.

Mimēsis2 betrof vervolgens de con�guratie die de plot op de verschillende gebeurtenissen

van het verhaal uitvoert (denk aan het Aristotelische muthos). Dat deed de plot op twee

manieren en op twee verschillende spanningsvelden. Ten eerste op een narratief spanningsveld,

waar de plot de afzonderlijke verhaalselementen door middel van een pointe tot een betekenisvol

(lees: meer-dan-temporeel) geheel verweeft, en wel zodanig dat de tot dan toe contingente

gebeurtenissen, handelingen en omstandigheden narratieve noodzakelijkheid verkrijgen. In

de tweede plaats was sprake van een epistemologisch spanningsveld, waarbinnen de plot de

heterogene, want tot verschillende werkelijkheden behorende verhaalselementen tot een voor

de lezer begrijpelijk en aannemelijk verhaal smeedt. Eventuele leemtes of door het verhaal

impliciet gelaten verbanden, worden op beide spanningsvelden door activering van onze

achtergrondkennis ingevuld of gelegd.

Mimēsis3 betrof ten slotte de fase waarin het verhaal culmineert. Datgene wat in mimēsis1
is gepre�gureerd en in mimēsis2 gecon�gureerd, wordt in deze derde en laatste fase aan de zijde

van de lezer gere�gureerd. In mimēsis3 staat de Aristotelische anagnorisis of herkenisse centraal

en komen beide oogpunten van Ricoeurs theorie — dat van tijd én narrativiteit — samen. Met

een beroep op de volgens Ricoeur aan het verhaal inherente ‘derde tijd’ heb ik geprobeerd uit

te leggen hoe de plot de toehoorder of lezer in staat stelt het gebeurde moreel te waarderen.

Dat had in de eerste plaats een temporele oorzaak, namelijk de betekenisvolle discrepanties

tussen de fabula (de gebeurtenissen waarover het verhaal vertelt) en het sjužet (de manier

waarop het verhaal de gebeurtenissen bewerkt). De tweede, meer narratieve oorzaak betrof de

betekenisvolle ingrepen die de verteller ten aanzien van de verhaalselementen in het algemeen,

en de personages in het bijzonder aanbrengt. Doordat de verteller of schrijver eenvoudige

acteurs of actants een menselijke identiteit aanmeet, is de lezer of toehoorder in staat over hen

een oordeel te vormen als waren zij échte personen. De derde, meer algemene oorzaak, ten

slotte, hield kort gezegd in dat naarmate het verhaal vordert en de lezer de ontknoping van

het verhaal dichter nadert, hij of zij steeds meer vat krijgt op het verhaal als geheel. Na a�oop

van het verhaal kan de lezer het verhaal als geheel overzien en bevindt hij zich in wat Ricoeur

het evaluatieve domein noemt. Vanuit dit nieuw verkregen totum-simul-perspectief is de lezer

beter dan ooit in staat één en ander moreel te waarderen.

Bij wijze van afsluitende opmerking heb ik de verhouding tussen de drie fasen als volgt gety-

peerd. Mimēsis2 maakt door middel van de con�guratie, die in Mimēsis1 wortelt, inzichtelijk
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waarom een personage handelt — maakt zulks aannemelijk en begrijpelijk — terwijl mimēsis3
door middel van de pre�guratie de mogelijkheid schept daarover een moreel oordeel te vellen.

Hoewel zij dus niet strikt zijn te scheiden, zou men kunnen stellen dat mimēsis2 met behulp

van mimēsis1 de overgang van contingentie naar noodzakelijkheid markeert en mimēsis3 de

overgang van descriptie naar prescriptie.

In hoofdstuk 4, tot slot, is geprobeerd één en ander te concretiseren en problematiseren

aan de hand van een verhaal over het strafrecht: Dmitri’s proces in De broers Karamazov
(1880). Uit een beknopte analyse van deze zaak bleek dat Dostojevski de narratieve aard van

het strafproces haar�jn blootlegt. Dmitri’s proces zou men dan ook kunnen beschouwen als

een microkosmos van wat zich in elk strafproces, dus ook het Nederlandse, voltrekt. Enerzijds

de openbaar aanklager die (in beginsel) de schuld van de verdachte aannemelijk probeert te

maken, en anderzijds de raadsman van de verdachte die juist de (relatieve) onschuld van de

verdachte bepleit. In dit con�ict van verhalen stellen beide procespartijen alles in het werken

hun versie van het Gebeurde over het voetlicht te brengen. Van cruciaal belang is dat hun versies

van wat zich heeft afgespeeld, hoewel gebaseerd op dezelfde grondsto�en, lijnrecht tegenover

elkaar staan: hun versie van het Gebeurde, is wezenlijk hun Interpretatie van het gebeurde.

Kirillovitisj meent dat Dmitri het niet anders dan gedaan kan hebben: alles — de aanval op

Grigori, Dmitri’s gemene inborst, de gescheurde envelop, de vijftienhonderd roebel, enzovoorts

— wees daarop! Fetsjoekovitsj meent daarentegen terecht dat je met de psychologie (lees:

narrativiteit) twee kanten op kunt. Hij neemt dan ook de gelegenheid te baat gebruik te

maken van ‘het andere uiteinde van de stok’ en laat zien dat de feiten zoals Kirillovitsj die aan

zijn schuldoordeel ten grondslag legt, zich evengoed voor een andere, meer Dmitri gezinde

duiding lenen. Het karakter van Dmitri, de aanval op Grigori, de opengescheurde envelop, de

vijftienhonderd roebel zijn stuk voor stuk feiten en omstandigheden die op zichzelf nog vrij

weinig incriminerend zijn. Pas op het moment dat zij worden geïnterpreteerd en binnen het

verband van Kirillovitsj’ (en ook Fetsjoekovitsj’!) relaas worden opgenomen, zeggen zij ons wat

over Dmitri’s (on)schuld aan de roofmoord op diens vader.

Ondanks het pleidooi van Fetsjoekovitsj en in weerwil van het werkelijk voorgevallene

(Smerdjakov had immers de moord gepleegd), verklaart de jury Dmitri schuldig aan de roof-

moord op zijn vader. Het feit dat de zaak tegen Dmitri op een gerechtelijke dwaling uitdraait

geeft te denken. Of Dmitri de moord heeft gepleegd is een eenvoudige ja- of nee-kwestie: hij

heeft of wel, of niet de moord gepleegd. Maar nu de bewijsmiddelen daarover geen uitsluit-

sel geven, dat wil zeggen: in verschillende richtingen wijzen, is men voor de schuldkwestie
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aangewezen op een reconstructie van de ware toedracht. En zo’n reconstructie, zo laat Dosto-

jevski goed zien, geschiedt verhalenderwijs. Zowel de reconstructie van Kirillovitsj als die

van Fetsjoekovitsj steunt immers voor haar (on)schuldoordeel op allerlei verhaalstructuren

en -verbanden die zij de gebeurtenissen opleggen. Daardoor hangt Dmitri’s lot, zo zou men

kunnen stellen, enerzijds af van de vertelkunsten van Kirillovitsj en Fetsjoekovitsj, en anderzijds

van de ontvankelijkheid van de juryleden voor wat zij te berde brengen; zij hebben immers het

laatste woord met betrekking tot de schuldkwestie. Voor zover het strafproces tegen Dmitri

zich op de Nederlandse strafrechtspleging liet projecteren, konden wij hieruit een aantal vrij

elementaire, maar niet minder principiële inzichten putten.

Het eerste inzicht hield verband met de zogeheten ‘interceptiethese’ en kwam er kort gezegd

op neer dat net zo goed als dat het Gebeuren door de Interpretatie wordt bewerkt (G→ I), het

Gebeuren een product is van de Intepretatie (G← I). In het strafrecht dienen we er dus voor

te waken dat dit besef verloren gaat. Enerzijds is er dat wat werkelijk heet te zijn voorgevallen

en anderzijds dat waarvan de procesdeelnemers menen dat het heeft voorgevallen. Dostojevski

laat zien dat in gevallen waarin de schuld in de zin van fysieke betrokkenheid geen uitgemaakte

zaak is — de bewijsmiddelen daarover twijfel laten bestaan — de reconstructie van de ware

toedracht slechts kan bestaan bij de gratie van een verhaal dat de gebeurtenissen interpreteert

en waar nodig ook construeert. Aldus vervaagt de grens tussen dat wat als reconstructie heeft

te gelden (dat wat het verleden weergeeft) en dat wat we als constructie moeten beschouwen

(dat wat het verleden schept of bewerkt).

Het tweede inzicht was drieledig en heb ik toegelicht aan de hand van de post hoc, ergo prop-
ter hoc-drogreden, de troop van ‘Tsjechovs geweer’ en de notie van de retrospective prophecies.
Deze drie begrippen of noties hangen in zoverre nauw met elkaar samen, dat zij alle drie een

narratief reductionisme uitdrukken. Met betrekking tot de post hoc, ergo propter hoc-drogreden,

heb ik overwogen dat wie meent dat gebeurtenissen die elkaar opvolgen, elkaar ook per de-

�nitie veroorzaken, zich vergist. In verhalen gebeurt evenwel niet anders. De plot bewerkt

het Gebeurde zodanig, dat hetgeen-erna-komt niet langer strikt te scheiden is van hetgeen-is-
veroorzaakt-door. De plot en het geloof dat wij daaraan hechten is wat dat betreft, zoals Barthes

stelt, een systematische toepassing van de post hoc, ergo propter hoc-drogreden. Onder verwij-

zing naar de troop van ‘Tsjechovs geweer’ heb ik in navolging van Dershowitz betoogd dat

een blindelings vertrouwen op de narratieve logica, men doet vergeten dat de werkelijkheid

waarmee het strafrecht te maken heeft soms weerbarstiger en toevalliger is dan een verhaal doet

voorkomen. De werkelijkheid is nou eenmaal met allerlei toevalligheden, willekeurigheden
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en spelingen van het lot gevuld, terwijl deze in verhalen doorgaans worden weggelaten dan

wel worden wegverklaard (‘vernoodzakelijkt’). Met de term retrospective prophecies ten slotte,

is uitdrukking gegeven aan het idee dat als de toehoorder of lezer eenmaal weet hoe een verhaal

eindigt, hij of zij alle gebeurtenissen van het verhaal met terugwerkende kracht in het licht van

het einde duidt en begrijpt. Het einde van het verhaal is dan niet slechts een end(ing) — ‘that

which itself naturally follows something else, either of necessity or for the most part, but has

nothing else after it’ — maar bovenal een end: een telos waaraan alle verhaalselementen van het

verhaal ten dienste staan en naar toewerken.

Het voorgaande heeft ons op verschillende manieren attent gemaakt op het belangrijke

inzicht dat men een plot als zodanig niet in de ‘werkelijkheid’ aantreft. Dat hij daarentegen

een constructie — en in het ongunstigste geval — een reductie (van de werkelijkheid) inhoudt.

Hiermee was evenwel niet gezegd dat iedere claim tot objectiviteit met betrekking tot verhalen

of hun plots bij voorbaat zinloos is. Nog los van de vraag naar de mogelijkheid van narra-

tieve waarheidsclaims, moest worden onderkend dat de mens voor zijn of haar begrip van de

werkelijkheid op verhalen is aangewezen. Narrativiteit is wat dat betreft (een) noodzakelijk

(kwaad). Zo ook in het strafrecht. Maar zoals ik in hoofdstuk 2 schreef, kan zich men ten

aanzien van verhalen wel degelijk waarheidsaanspraken permitteren, zij het dat dergelijke claims

betrekkelijk zijn. Hoogstens kunnen wij van een verhaal als geheel zeggen dat het aannemelijk,

geloofwaardig of waarschijnlijk is, en van de afzonderlijke feiten dat zij in overeenstemming

zijn met het werkelijk voorgevallene, ook wel de materiële waarheid.

Wat heeft men dus in het strafrecht nodig heeft om een feitelijke uiteenzetting geschikt

te maken, zodat men daaraan de conclusie kan verbinden dat de verdachte ‘schuld heeft’ en

dus ‘straf verdient’? Hopelijk is in het licht van het voorgaande aannemelijk geworden dat hét

antwoord op deze vraag ‘narrativiteit’ of ‘verhalen’ luidt. Het rechterlijk oordeel
3

als roman

en de rechters
4

als schrijvers, is misschien een al te romantische voorstelling van zaken. Maar

voor zover datgene wat zij te berde brengen een plot bevat die hun relazen niet reeds van

nature bezitten, dus door hen als ‘auteurs’ aan de gebeurtenissen is opgelegd, is het strafrecht

altijd in zekere mate van narrativiteit doortrokken. Het is dit principiële punt dat ik in dit

paper (aanschouwelijk) heb willen maken. Toerekening veronderstelt niet slechts schuld, maar

narratieve schuld.
5

3
... of wat dat betreft het requisitoir of pleidooi.

4
... of wat dat betreft de O�cier van Justitie en de raadsman.

5
Deze formulering is geïnspireerd op de slotzin van De Jong 2009, p. 437.
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