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Voorwoord 

Voor u ligt de special van Recht der Werkelijkheid van het jaar 2002. Deze 

bundel bevat bijdragen over ervaringen en percepties van niet-professionele 

procesdeelnemers. Wie zijn deze niet-professionele procesdeelnemers? In de 

eerste plaats zijn dit natuurlijk de partijen in civiele geschillen en de verdachten 

in strafzaken. Zij zijn de meest betrokken procesdeelnemers omdat de rech-

terlijke uitspraken die in de betreffende zaken worden gedaan hen direct raken. 

Maar zij zijn niet de enige procesdeelnemers voor wie het optreden in rechts-

gedingen consequenties kan hebben. Ook getuigen die worden verhoord en op 

een zitting een verklaring moeten afleggen, zijn betrokken bij een gerechtelijke 

procedure. Het afleggen van een verklaring kan immers ingrijpend zijn voor ge-

tuigen, zeker als zij ook slachtoffer zijn, en het kan prettig zijn als de verho-

rende functionaris zich bewust is van deze consequenties. De minst betrokken 

‘deelnemer’ is de belangstellende die op de publieke tribune zit. Het principe 

van de openbaarheid stelt dat zittingen openbaar zijn, evenals de uitspraken in 

de zaken die zijn berecht. De vraag kan echter worden gesteld in hoeverre za-

ken vanaf de publieke tribune te volgen en te begrijpen zijn. 

De bijdragen in deze special zijn gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek 

onder gedetineerden, veroordeelden, getuigen en geïnteresseerde leken. Daar-

naast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de wetenschappelijke theorieën die 

ingaan op ervaringen van niet-professionele procesdeelnemers binnen gerech-

telijke procedures en op de mogelijke consequenties hiervan voor toekomstig 

gedrag. Er staat slechts één naam vermeld als redacteur van deze bundel. Naast 

Marijke Malsch hebben echter ook alle andere redactieleden van Recht der 

Werkelijkheid een deel van de redactie van de bijdragen op zich genomen. 



 



Niet-professionele procesdeelnemers over de rechtspraak: 
inleiding 

M. Malsch en E. de Bakker 

Sinds de jaren zestig zijn de verhoudingen tussen autoriteiten en burgers aan 

het verschuiven. Autoriteiten worden niet meer beschouwd als boven elke kri-

tiek verheven, burgers worden kritischer en laten zich niet meer zo eenvoudig 

de wet voorschrijven. Dit is te zien in de houding van burgers jegens kerkelijke 

autoriteiten, maar ook in de houding jegens (hoog)leraren of degenen die beho-

ren tot de zogenaamde vrije beroepen zoals artsen, notarissen en advocaten. 

Deze klassieke professionals kunnen ter staving van hun verhaal niet meer 

slechts wijzen op hun autoriteit, maar moeten met steekhoudende en begrijpe-

lijke argumenten voor hun diagnoses en keuzen komen. Leerlingen, studenten, 

patiënten en cliënten komen met gerichte vragen over de kennis die hen wordt 

aangeboden en verlangen een adequaat antwoord. Geconfronteerd met deze 

verwachtingen, worden veel professionals als het ware gedwongen uit hun ivo-

ren toren te komen om op gelijke ooghoogte met burgers te communiceren. 

Ook binnen de rechterlijke macht tekenen de contouren van een dergelijke 

ontwikkeling zich nu steeds duidelijker af. De toenemende aandacht voor cli-

entvriendelijkheid en openheid naar buiten toe, de aanstelling van voorlich-

tingsfunctionarissen bij rechtbanken, hoven en parketten en de onderzoeken 

naar klanttevredenheid zijn op te vatten als pogingen om nader tot de burgers te 

komen. Toch worden gerechtelijke procedures door de deelnemers eraan nog 

vaak als bureaucratisch ervaren, vindt men de rechter afstandelijk en ontoegan-

kelijk en worden procesdeelnemers soms te weinig op de hoogte gesteld van de 

voortgang in hun zaken (Wemmers, 1995; Van der Kam, 2000; Prisma, 2002). 

In Nederland is nog weinig systematisch onderzoek gedaan naar ervaringen 

en percepties van niet-professionele procesdeelnemers en naar de daarmee ver-

bonden acceptatie (of non-acceptatie) van rechterlijke beslissingen. Dit thema-

nummer tracht een deel van dit onderzoek te bundelen en een beschouwing te 

geven over de uitkomsten ervan. Daarbij zijn de volgende vragen leidraad ge-

weest: 

- Wat zijn de ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelne-

mers? 

- Hoe is in het algemeen hun houding ten opzichte van het rechtsbedrijf? 

- Hoe kleuren deze ervaringen en percepties hun acceptatie van rechterlijke 

beslissingen? 

 

Voordat we de bijdragen van de verschillende auteurs in dit themanummer pre-

senteren, geven we hieronder een korte toelichting op deze drie vragen. 
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Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers 

De laatste decennia is binnen de sociale psychologie veel onderzoek gedaan 

naar de rechtvaardigheid van procedures, zoals die wordt gepercipieerd door de 

deelnemers daaraan. Zo stellen Tyler en Lind (1988, 1993) dat mensen van 

nature sterk zijn gericht op identificatie met een groep, omdat de andere 

groepsleden een bevestiging van hun zelfbeeld kunnen verschaffen. Groepspro-

cedures zijn van groot belang voor deze groepsidentificatie. Door deze proce-

dures die binnen de groep zijn ontworpen geeft een groep zichzelf vorm, en in 

deze procedures komen de waarden en doelstellingen van de groep tot uitdruk-

king. De resultaten van dit onderzoek naar de rechtvaardigheid van procedures 

is gebundeld in de theorie van Procedural Justice. 

Tyler en Lind stellen vast dat mensen in hun oordeel over de rechtvaardig-

heid van procedures drie factoren hanteren. Deze factoren zijn: (i) de waarde-

ring van de persoon als lid van de groep zoals die blijkt uit de procedure, (ii) 

het vertrouwen dat kan worden gesteld in de autoriteit die beslissingen neemt in 

deze procedure, blijkend uit het oog dat deze heeft voor de intenties van het in-

dividu, en ten slotte (iii) de neutraliteit van de besluitvorming door de autori-

teit: deze mag zich niet laten leiden door vooroordelen, de autoriteit moet be-

trouwbaar en oprecht zijn. 

Deze theorie van de procedurele rechtvaardigheid (Procedural Justice), die 

voornamelijk met behulp van experimenten is ontwikkeld en uitgebouwd, levert 

belangrijke ijkpunten op voor een beoordeling van gerechtelijke procedures. 

Ook bij deze procedures is er immers sprake van geschilpunten die worden 

voorgelegd aan een autoriteit, namelijk de rechter. Deze procedures kunnen, 

evenals de procedures die door Tyler en Lind zijn onderzocht, worden beoor-

deeld op aspecten als het vertrouwen dat in deze autoriteit kan worden gesteld 

en zijn of haar neutraliteit. De inrichting van een procedure en de bejegening 

van justitiabelen geven aan in hoeverre procesdeelnemers met respect worden 

behandeld en  dus  worden gewaardeerd als lid van de „groep‟ (de term 

„groep‟ wordt in dit geval beschouwd als metafoor voor de „maatschappij‟ of de 

„rechtsgenoten‟).  

De theorie van procedurele rechtvaardigheid geeft dus belangrijke informa-

tie over de vraag hoe deelnemers een procedure beoordelen en wat zij belang-

rijk vinden. Als we naar de procedure in zijn geheel kijken, dan blijkt uit deze 

theorie dat procesdeelnemers het van belang vinden om zelf enige controle over 

het proces te behouden. Zij willen bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen welke in-

formatie zij verschaffen aan de rechter, en zij willen gebruik kunnen maken van 

rechtsbijstand naar eigen keuze. Over het algemeen wordt het kunnen uitoefe-

nen van controle over de procedure van groter belang gevonden dan inbreng in 

de uiteindelijke beslissing die wordt genomen (Thibaut & Walker, 1975). Als 

gevolg daarvan worden adversarial procedures, waarbij de rechter een meer 

lijdelijke rol heeft en de partijen uitmaken wat de omvang van het geding is en 

wie welk bewijs levert, meer rechtvaardig gevonden dan het inquisitoire pro-

cestype waarbij de rechter een meer leidende rol heeft en de partijen beduidend 
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minder sterk de rechtsstrijd bepalen. Dit laatste procestype is met name terug te 

vinden in het Nederlandse strafproces. 

Als een procedure niet rechtvaardig wordt geacht door de deelnemers eraan, 

bijvoorbeeld omdat zij respectloos zijn bejegend, kan dit tot gevolg hebben dat 

de tevredenheid met de procedure vermindert en de deelnemers zich niet coö-

peratief opstellen. Deze vermindering van coöperativiteit kan zich ook uit-

strekken tot andere autoriteiten zoals bijvoorbeeld de politie, en tot andere situ-

aties (Wemmers, 1995). Getuigen die niet correct worden bejegend zullen 

waarschijnlijk in de toekomst minder snel aangifte doen (Van der Leij, 2002), 

en verdachten die geen rechtvaardige procedure krijgen worden daardoor mis-

schien minder weerhouden van het opnieuw plegen van strafbare feiten.  

Een algemene bevinding van de theorie van procedurele rechtvaardigheid is 

dat de procedure van groter belang is voor de tevredenheid van deelnemers dan 

de uitkomst ervan. Toegepast op het civiele recht zal de gedaagde die is ver-

oordeeld tot het betalen van een fikse schadevergoeding dit sneller accepteren 

als hij een behoorlijk proces heeft gehad dan in de situatie dat het proces slor-

dig gevoerd werd, eindeloos werd vertraagd en door een ongeïnteresseerde 

rechter werd geleid. Een verdachte die in een rechtvaardigde procedure is ver-

oordeeld tot een gevangenisstraf zal de uitspraak eerder accepteren dan een 

wetsovertreder die respectloos is bejegend in een procedure waarin hij nauwe-

lijks zelf inbreng had. 

Voor de inhoud van het hier gepresenteerde themanummer van Recht der 

Werkelijkheid vormen de ervaringen en percepties van gerechtelijke procedu-

res het centrale uitgangspunt. Verschillende auteurs hebben in hun bijdrage 

aandacht besteed aan deze ervaringen en percepties en hebben de gevolgen 

hiervan beschreven voor het oordeel van de onderzochte groep personen over 

het proces en de professionele procesdeelnemers daarin. Ook de acceptatie van 

rechterlijke beslissingen en de bereidheid deze na te leven krijgen aandacht. De 

theorie van procedurele rechtvaardigheid heeft laten zien dat ervaringen en 

percepties een basis kunnen vormen voor toekomstig gedrag van procesdeelne-

mers. Ook andere maatschappelijke tendensen kunnen echter oorzaak zijn van 

bereidheid tot het wel of niet accepteren van rechterlijke beslissingen en beleid. 

Daarom wordt in de volgende paragraaf aandacht besteed aan de maatschappe-

lijke tendensen die van invloed zijn op attitudes ten opzichte van autoriteiten en 

de beslissingen die zij nemen. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan 

acceptatie van beleid als aan acceptatie van rechterlijke beslissingen. 

Algemene houding ten opzichte van het rechtsbedrijf 

Zoals aan het begin van deze inleiding is opgemerkt, zijn de verhoudingen tus-

sen autoriteiten en burgers sinds de jaren zestig aanzienlijk veranderd. In tegen-

stelling tot de meer statische gezagsvormen van de jaren vijftig, die werden ge-

kenmerkt door een haast vanzelfsprekende acceptatie, kunnen autoriteiten te-

genwoordig hoe langer hoe minder terugvallen op een ideologische rechtvaardi-

ging of op een hechte achterban. In moderne westerse samenlevingen is legi-
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tiem gezag een variabele kwaliteit geworden die voortdurend moet worden on-

derhouden. Dit is onder meer het gevolg van een voortschrijdend proces van 

emancipatie en individualisering waarin een kritische opstelling niet alleen 

wordt verwacht maar zelfs gecultiveerd. Er zijn steeds meer „kritische individu-

en‟ gekomen die zelf bepalen wat goed voor hen is. Deze individueel-kritische 

houding is uitgegroeid tot een belangrijke sociale eigenschap van bewoners van 

moderne verzorgingsstaten. 

Het proces van emancipatie en individualisering lijkt niet alleen te hebben 

geleid tot meer kritiek op autoriteiten, maar ook tot een vrij(blijvend)er opstel-

ling met betrekking tot de naleving van allerlei regels. Sinds het einde van de 

jaren tachtig wordt in het politieke en maatschappelijke debat over het normbe-

sef bij burgers regelmatig gesproken over de „calculerende burger‟. Burgers 

zouden zich niet alleen de wet steeds minder laten voorschrijven, ze zoeken 

ook voortdurend naar sluipwegen om allerlei regels of instanties in hun eigen 

voordeel te omzeilen of zelfs te misbruiken. De geïndividualiseerde en geë-

mancipeerde burger, zo is de gedachte hier, is dikwijls ook een burger die stra-

tegisch denkt en rekent. Vooral in maatschappelijke discussies over frauderen-

de uitkeringsgerechtigden wordt de calculerende burger veelvuldig aangehaald. 

De term calculerende burger is evenwel erg algemeen. Brunt, Grotenberg en 

Ronden (1992) benadrukken dat het hier een bredere maatschappelijke ontwik-

keling betreft die niet alleen voorkomt bij uitkeringsgerechtigden. Zij wijzen in 

dit verband op het fenomeen van civil indifference: 

 

„de “take it or leave it”-houding die zowel kenmerkend is voor veel 

werknemers van grote bedrijven als cliënten van de verzorgingsstaat. 

(...) Een manager kan zich tot op grote hoogte identificeren met het lot 

van het bedrijf, maar voor de gewone werknemers ligt dat doorgaans 

anders. Hetzelfde gaat op voor staatsburgers. Velen zien hun eigen po-

sitie als losstaand van het wel en wee van de samenleving.‟1 

 

Ook de socioloog Kees Schuyt wijst op de toenemende onverschilligheid onder 

burgers en op het gebrek aan identificatie met de doelstellingen van de verzor-

gingsstaat. Het veranderde normbesef onder burgers staat volgens hem in sa-

menhang met een aantal onvoorziene gevolgen van de moderne verzorgings-

staat. Het calculerend gedrag van burgers kan worden gezien als een reactie op 

de onverschilligheid van bureaucratische en volgens hem steeds anoniemer ge-

worden uitvoeringsorganisaties.2 In dit verband gaat Schuyt ook in op het Ne-

derlandse strafrechtssysteem.3 De verdachte is naar zijn mening slechts een ad-

ministratieve eenheid geworden in het bureaucratische proces. Schuyt is van 

                                                           
1 Ibidem, p. 56. De auteurs refereren hier aan een studie van G. Mars, Cheats at work. 

An anthropology of workplace crime, London, Boston, Sydney: Unwin Paperbacks 
1982.  

2 C.J.M. Schuyt, Tegendraadse werkingen. Sociologische opstellen over de onvoor-
ziene gevolgen van verzorging en verzekering, Amsterdam: Amsterdam University 
Press 1995, p. 7. 

3 Ibidem, p. 131 e.v. 
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mening dat de benadering in justitiële organisaties steeds onpersoonlijker en 

onverschilliger is geworden. Deze benadering kleurt waarschijnlijk ook de atti-

tudes van de procesdeelnemers ten opzichte van het rechtsbedrijf en de bereid-

heid om rechterlijke beslissingen na te leven. 

De bureaucratisering van de verzorgingsstaat heeft volgens Schuyt op vele 

plaatsen geleid tot een virus van onverschilligheid en tot een potentiële bron 

van cynisme.4 Dat burgers calculerend omgaan met de wetten en regels, is zijns 

inziens ook niet in tegenspraak met de grondwaarden van onze maatschappij, 

integendeel zelfs. 

 

„De zegetocht van het economisch individualisme en het utilistisch den-

ken is op zichzelf geenszins verrassend, omdat dit het dominante waar-

denpatroon is in de hele samenleving. Het verrassende was vooral dat 

het niet beperkt bleef tot de corporate actors en zich ook ging uitstrek-

ken tot de afhankelijke burgers met een uitkering.‟5 

 

De discussie over de calculerende burger die onverschillig staat ten opzichte 

van het maatschappelijke leven is voor allerlei kritiek en nuance vatbaar, maar 

vestigt wel de aandacht op een zorgelijke zaak. Hoe zijn burgers vandaag de 

dag nog te bewegen tot een (gemotiveerde) acceptatie van regelgeving, beleid 

en rechterlijke uitspraken? 

Behalve met toenemend individualisme en utilistische denken heeft de alge-

mene houding ten opzichte van het rechtsbedrijf eveneens te maken met con-

creet vertrouwen in de rechter en de kwaliteit van de rechtspraak.6 In Neder-

land is dit vertrouwen, in tegenstelling tot België,7 nog steeds relatief groot. 

Huls (2000: 136) stelt dat het feit dat het beroep op de rechter sterk is toege-

nomen duidt op een groot vertrouwen van burgers in de rechterlijke macht. 

Toch zijn er groepen burgers die onvrede te hebben met bepaalde aspecten van 

het functioneren van de Nederlandse rechterlijke macht, en zich op dit punt te 

verenigen. Deze kritiek wordt niet onder stoelen of banken gestoken (Ruijs, 

2001). Deze kritische tendens heeft echter nog niet in zijn algemeenheid de 

positie en het aanzien van de Nederlandse rechterlijke macht kunnen aantasten. 

Zouden we de algemene vraag naar de attitude van burgers jegens het 

rechtsbedrijf verbinden met het debat over de calculerende burger en de ge-

dachte van civil indifference, dan kunnen we deze vraag als volgt toespitsen. 

Kenmerkt de algemene houding van burgers ten opzichte van het rechtsbedrijf 

zich door vertrouwen en acceptatie, of juist door calculerend gedrag en onver-

                                                           
4 Ibidem, p. 132. 
5 Ibidem, p. 47, cursivering in het origineel. 
6  Zie E. van der Kam, 2000: 197: “De rechtzoekenden zelf worden niet gehoord wan-

neer het gaat om kwaliteit. (...) Het is typerend voor professionals dat zij vinden dat 
alleen professionals de kwaliteit van het werk kunnen beoordelen.” 

7  Zie F. Bruinsma & C. Schillemans, 2000: 102: Blijkens de Eurobarometer schom-
melt het algemeen vertrouwen in justitie in Noord-West Europa (m.u.v. België) tus-
sen de 60 en 80%. Mensen zonder proceservaring hebben een groot, maar naïef ver-
trouwen in justitie, zo stellen deze auteurs. 
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schilligheid? Deze toegespitste vragen zijn interessant en kunnen ons tevens 

gevoelig maken voor attitudes en motieven die zich juist niet kenmerken door 

(opportunistische) berekening of onverschilligheid.  

Acceptatie van rechterlijke beslissingen 

Een van de weinige rechtssociologische studies uit het verleden die meer gede-

tailleerd is ingegaan op de aanvaarding van rechterlijke beslissingen, is Een 

beroep op de rechter uit 1978 van Kees Schuyt et al., waarin klagers centraal 

staan die tegen een administratiefrechtelijke beslissing in beroep waren gegaan. 

Aanvaarding definieerden de auteurs als „de innerlijke erkenning door de justi-

tiabelen van de juistheid van een beslissing.‟8 De resultaten van het onderzoek 

maakten onder meer duidelijk dat aanvaarding door de betrokkenen vooral sa-

menhing met een voor hen gunstige juridische beslissing en dat de motivering 

van de uitspraak meestal weinig invloed had op deze aanvaarding.9 Bij een on-

gunstig oordeel, zo stelden de onderzoekers vast, lukt het de beroepsrechter 

zelden de betrokken klager te overtuigen van de juistheid van de beslissing.10 

Men kan zich afvragen of het kwalitatieve criterium van „innerlijke erkenning‟, 

waarmee in dit onderzoek aanvaarding wordt gemeten, niet erg hoog gegrepen 

is. Aanvaarding of acceptatie zal in deze strikte zin niet veel voorkomen. Afge-

zien van deze mogelijke kritiek is het vooral opmerkelijk dat een dergelijke 

studie naar de aanvaarding van rechterlijke beslissingen in de Nederlandstalige 

rechtssociologie nog weinig navolging heeft gekend.11 De enige recente publi-

caties op dit vlak zijn van Bruinsma over de beleving van procespartijen bij 

civiele zaken en bij korte gedingen.12  

                                                           
8 C.J.M. Schuyt, A. Jettinghoff, E. Lambregts en F. Zwart, Een beroep op de rechter. 

Een verkennend onderzoek naar de ervaringen van burgers met rechtspraak in het 
sociale-verzekeringsrecht, met name in zake de Ziektewet, de Werkeloosheidswet en 
de Wet op de Arbeidsgeschiktheidsverzekering, Deventer: Kluwer 1978, p. 56. 

9 Ibidem, p. 239 e.v. Het is opvallend dat deze uitkomst enigszins afwijkt van de be-
vindingen van de theorie van Procedural Justice, die juist aangeven dat een recht-
vaardige procedure bepalender is voor de waarderingen van de deelnemers eraan 
dan de uitkomst van een zaak (zie boven). 

10 Ibidem, p. 242. 
11 Een van de weinige publicaties waarin de acceptatie of non-acceptatie van rechter-

lijke uitspraken nader wordt geanalyseerd, en wel aan de hand van de zogenaamde 
egotisme-these uit de sociale psychologie (de neiging van mensen om positieve han-
delingsresultaten op het eigen conto te schrijven terwijl negatieve uitkomsten op het 

conto van anderen wordt geschreven dan wel wordt geweten aan externe factoren), 
betreft een onderzoek van F.C.M.A. Michiels: „De Kroon op het werk?. Rechtspsy-
chologische beschouwingen rond het Kroonberoep bestemmingsplannen‟, NJB, 
1982-18, p. 544-549. Zie de bijdrage van Minekus aan deze special. 

12 F. Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag, 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 146 e.v.; F. Bruinsma Korte gedingen. Een 
rechtssociologisch verslag, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 140 e.v.. Zie 
ook P.J. van Koppen, & M. Malsch (1992). Hoe de verliezer wint: executie van ci-
viele vonnissen. Nederlands Juristenblad, 34, 1101-1104. 
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Daarnaast is een aantal proefschriften verschenen die licht werpen op ervarin-

gen en percepties van strafrechtelijk veroordeelden; in deze proefschriften is 

soms eveneens aandacht besteed aan de acceptatie van de rechterlijke beslis-

sing. Zie voor een meer recente beschouwing over acceptatie van rechterlijke 

beslissingen De Bakker, 2001. In deze special van Recht der Werkelijkheid 

wordt nader ingegaan op een aantal van deze proefschriften en wordt ook de 

wat oudere literatuur op dit gebied behandeld. De nadruk ligt hierbij op het 

strafrecht, maar er wordt eveneens beperkte aandacht aan het civiele en be-

stuursrecht geschonken. Er is niet gestreefd naar volledigheid. Een definitief 

antwoord op de vraag welke factoren de acceptatie van rechterlijke beslissingen 

precies bepalen kan op basis van het materiaal in deze special niet worden ge-

geven. 

Overzicht van de bijdragen in deze special 

In de tweede bijdrage aan deze special met de titel „Over verliezers en zonde-

bokken‟ behandelt Wout Minekus het empirische onderzoek dat in Nederland 

en in het Engelse taalgebied is gedaan naar de ervaringen en percepties van 

niet-professionele procesdeelnemers. Daarbij gaat hij dieper in op attributie- en 

attributionele theorieën, en maakt hij een vergelijking met het gedachtegoed 

van Luhmann. Ook besteedt hij aandacht aan de theorie van procedurele recht-

vaardigheid. Zijn conclusie is dat de door hem besproken theorieën met elkaar 

overeenstemmen of in ieder geval niet strijdig zijn met elkaar. Wel constateert 

hij een discrepantie tussen de theorie van procedurele rechtvaardigheid en een 

aantal door hem besproken empirische onderzoeken. Hierboven is deze discre-

pantie ook al kort aangeduid. De theorie van procedurele rechtvaardigheid stelt 

dat de procedure belangrijker is voor de tevredenheid van procesdeelnemers 

dan de uitkomst, maar de empirische onderzoeken tonen het tegendeel hiervan 

aan: tevredenheid werd voornamelijk bepaald door de uitkomst van een proce-

dure, en aspecten als de motivering van de uitkomst hadden daar minder in-

vloed op.13 

In de derde bijdrage met de titel „Door het oog van verdachte en dader: er-

varingen en meningen over de gang door het strafproces‟, bespreekt Marijke 

Malsch percepties en ervaringen van gedetineerden in verschillende typen straf-

rechtelijke instituties (Huizen van Bewaring en gevangenissen). Zij legt tevens 

een verbinding met de theorie van Reintegrative Shaming van Braithwaite. Het 

blijkt dat veel gedetineerden zich schamen voor wat zij hebben gedaan en dat 

deze schaamte wordt versterkt door het in het openbaar terechtstaan. Sommige 

vormen van schaamte leiden tot integratie; vele andere echter tot uitsluiting van 

de verdachte. De huidige discussie binnen de rechterlijke macht over een ster-

kere oriëntatie op de „klanten‟ van het rechtssysteem biedt een kader voor deze 

bijdrage. 

                                                           
13  “The judge was fine, brilliant.” “In what way fine, brilliant?” “Well, he gave me 

what I wanted ...” (Hazal Genn, 1999: 218). 
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In de bijdrage met de titel „Het is ook maar een baan. Daders over spelers in het 

strafproces‟ bespreekt Joop Vruggink zijn onderzoek onder een groep gedeti-

neerden. Voor dit onderzoek interviewde hij 100 personen die allen waren ver-

oordeeld tot zowel een gevangenisstraf als tot een zogenoemde ontnemings-

maatregel.14 Deze bijdrage geeft de percepties weer van veroordeelden die op 

dat moment in de gevangenis zaten over de verschillende professionele proces-

deelnemers. Het blijkt dat hun oordelen over officieren van justitie en over de 

politie veel negatiever zijn dan over rechters. Rechters genieten, wellicht door 

hun onafhankelijke positie, nog steeds meer waardering van veroordeelden dan 

de andere procesdeelnemers. Veel gedetineerden beschouwen het proces enigs-

zins als een spel; zij accepteren dan ook vaak dat de andere procesdeelnemers 

de rol spelen die bij hun functie past, zoals een officier van justitie die naar hun 

idee de zaken wat overdrijft. 

Janine Janssen gaat in de vijfde bijdrage met de titel „Van zitting tot zitten: 

schuld en schuldgevoelens in de strafrechtelijke keten‟ in op twee onderzoeken 

die zij verrichtte onder veroordeelden. Het eerste onderzoek vond plaats onder 

langgestrafte Latijns-Amerikaanse drugskoeriers, het andere onder kortgestrafte 

mannen. De centrale invalshoek van deze bijdrage wordt gevormd door de ver-

schillende typen schuldgevoelens die de veroordeelden hebben naar aanleiding 

van het delict, en de wijzen waarop zij hiermee omgaan. De auteur concludeert 

dat in de beleving van de veroordeelden de relatie tussen het delict en de opge-

legde straf soms ver te zoeken is. Het gevaar bestaat dat de veroordeelde het 

gehele proces van strafoplegging als een soort rituele dans gaat zien, dat los 

staat van het eigen (regelovertredend) gedrag. 

De zesde bijdrage van Wibo van Rossum heeft als centraal thema de percep-

ties van een Turkse verdachte van het Nederlandse strafrechtssysteem. Hij be-

spreekt een strafzaak en een belastingzaak tegen een Turkse man die is ver-

dacht van de smokkel van goud. In de bijdrage wordt aandacht geschonken aan 

culturele aspecten en aan de vraag in hoeverre die ook door de professionele 

procesdeelnemers worden onderkend. De percepties van deze verdachte en zijn 

ervaringen met de verschillende fasen van het proces worden in deze bijdrage 

weergegeven. 

Percepties en ervaringen van getuigen in het strafrecht komen aan de orde in 

de zevende bijdrage die is geschreven door Bas van der Leij. De bijdrage heeft 

als titel: „Van instrument naar deelnemer? De bejegening van getuigen in straf-

zaken‟, en bespreekt een observatieonderzoek dat is uitgevoerd in het kabinet 

van de rechter-commissaris van de Rechtbank Haarlem en op de zitting van het 

Gerechtshof Amsterdam. Bovendien is een vragenlijstonderzoek verricht bij 

dezelfde gerechten onder getuigen die waren opgeroepen voor een verhoor. De 

bevindingen werpen een helder licht op het belang van een respectvolle bejege-

ning van getuigen binnen het strafproces. 

In de achtste bijdrage, „De ideale rechtbank: openbaarheid en gerichtheid op 

de buitenstaander‟, staan de niet bij een proces betrokken belangstellenden, zo-

                                                           
14  Maatregel ter ontneming van wederrechtlijk verkregen voordeel, art. 36e Wetboek 

van Strafrecht. 
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als bezoekers van de publieke tribune of lezers van kranten en journalisten, 

centraal. Marijke Malsch en collega’s gaan in op de historische achtergronden 

van openbaarheid van de strafrechtspleging en ontwikkelen een „ideaalmodel‟ 

waaraan elk gerecht dat openbaar wil zijn en zich wil richten op de geïnteres-

seerde leek aan zou moeten voldoen. De eis van openbaarheid is niet beperkt 

tot de zitting en de uitspraak, maar ook andere fasen in het proces en andere 

actoren kunnen hiermee te maken krijgen. Vereisten van privacy kunnen echter 

een beperking stellen aan een te ver gaande openbaarheid. 

In de afsluitende bijdrage worden door Marijke Malsch de lijnen uit de 

voorgaande bijdragen weer bij elkaar gevoegd. De relevante theorievorming 

wordt weergegeven en de belangrijkste bevindingen van de verschillende bij-

dragen worden met elkaar geconfronteerd.  
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Over verliezers en zondebokken: 
procesbeleving en attributietheorie in het civiele recht

1

 

W. Minekus 

Onder de titel „Verliezen is boeiend‟ heeft sportverslaggever Mart Smeets in 

dagblad Trouw van 16 februari 2002 geschreven over verliezers in de sport. 

Smeets maakt melding van hun verwijten en (vooral) hun „onbegrijpelijke‟ ex-

cuses als “het ging niet, de blessure was nog niet verholpen, trainingsachter-

stand, verkeerde scheidsrechterlijke beslissing, slecht veld, gebroken materiaal, 

gebroken ziel”. Verzuchtend concludeert Smeets dat hij maar zelden te horen 

kreeg dat de tegenstander gewoon beter was en dat het even zeldzaam was dat 

de sporter, in alle trots en gekwetstheid, de hand in eigen boezem stak. Verlie-

zen is niet leuk, maar wel weer boeiend om van buitenaf mee te maken, aldus 

Smeets. De column van Smeets is niet alleen geestig maar ook geschikt om 

deze bijdrage in te leiden omdat Smeets de lezer meteen duidelijk maakt wat 

(egotistisch) attribueren is: “taking credit for success and avoiding the blame 

for failure” (Hewstone, Stroebe & Stephenson 1999: 183). Daarover later meer. 

In deze bijdrage over de ervaringen en percepties van niet-professionele 

procesdeelnemers zal een overzicht worden gegeven van het weinige empiri-

sche onderzoek dat (in Nederland en in het Engelse taalgebied) is gedaan naar 

die ervaringen en percepties van deze groep procesdeelnemers. Het overzicht 

zal worden voorafgegaan door enkele korte opmerkingen over (proces)beleving 

in het algemeen en over de verhouding tussen (proces)beleving en attributie-

processen. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op attributieprocessen en 

attributietheorieën en zal een vergelijking worden gemaakt met het gedachte-

goed van Niklas Luhmann. Attributieprocessen van procespartijen spelen een 

belangrijke rol in een veldonderzoek dat de auteur op dit moment uitvoert bij 

het Gerechtshof in Amsterdam. Het onderzoek beoogt onder andere empirisch 

inzicht te verschaffen in de visie van de rechtzoekende op de kwaliteit van ci-

viele rechtspleging en het vertrouwen van de burger in recht en rechtspraak. De 

discussie over de kwaliteit van rechtspraak wordt op diverse niveaus gevoerd, 

maar het beeld van de rechtzoekende in die discussie ontbreekt vooralsnog 

(Van der Kam 2000: 198). Deze bijdrage richt zich met name, maar niet uitslui-

tend, op het civiele recht. 

                                                           
1 Een eerdere versie van dit artikel werd uitgesproken als lezing tijdens de jaarverga-

dering van de Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke bestudering van het 
recht op 13 december 2001. Met dank aan Freek Bruinsma voor zijn commentaar. 
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Iets over (emotionele) ‘beleving’ 

Het ligt voor de hand deze beschouwing te beginnen met een uitstapje naar de 

emotiepsychologie, omdat binnen dat vakgebied het nodige onderzoek is ge-

daan naar de relatie tussen aangereikte prikkels, de beleving daarvan en de re-

actie erop. In zijn standaardwerk over emoties heeft Nico Frijda naar voren ge-

bracht dat de (emotionele) beleving in de allereerste plaats wordt gevormd door 

de beleving van de situatie. De situatie verwijst daarbij naar alles wat een be-

paald voorval met zich meebrengt. 

Frijda noemt “de mogelijkheden die in de situatie besloten liggen, voor zo-

ver deze de persoon in kwestie raken; wat er onvolledig is aan het gewin of wat 

er overblijft bij verlies; of de schaduw die de toekomst vooruitwerpt.” (Frijda 

2001: 208) Het citaat maakt duidelijk dat het gaat om het geraakt worden door 

een situatie. Emotie is volgens Frijda het zich bewust zijn dat een situatie rele-

vant, urgent en betekenisvol is (Frijda 2001:270). 

Situaties zijn emotioneel neutraal wanneer ze geen relevantie voor belangen 

impliceren, dus wanneer ze geen bevrediging beloven of bedreiging vormen 

(Frijda 2001: 487). Hoe een situatie beoordeeld wordt, hangt evenzeer af van 

de eigenschappen van die situatie als van de persoon in kwestie (Frijda 2001: 

208). Kort samengevat betekent het voorgaande dat emotionele beleving met 

name optreedt wanneer mensen worden geconfronteerd met situaties die in ver-

band met hun particuliere belangen als belangrijk, urgent en betekenisvol wor-

den ervaren omdat sprake is ofwel van potentiële lust (bevrediging), ofwel van 

potentiële onlust (bedreiging). 

Ook de verhouding tussen emotionele beleving en attributieprocessen komt 

aan de orde in het werk van Frijda. Attributies zijn oorzaakstoeschrijvingen, dat 

wil zeggen (common sense) gevolgtrekkingen over de (causale) relaties tussen 

gebeurtenissen en hun oorzaken. Attributieprocessen zijn als het ware mentale 

zoektochten naar de oorzaken van in concreto waargenomen voorvallen. Derge-

lijke processen beginnen altijd met de vraag “Waarom ...?”. Frijda komt tot de 

slotsom dat attributieprocessen niet noodzakelijkerwijs aan de beleving ten 

grondslag liggen, maar dat deze processen mogelijkerwijs invloed hebben op 

ogenblikken dat de betekenis van een situatie onduidelijk is of wanneer er 

“druk is tot reflexieve categorisatie en rechtvaardiging”. Interpretatie- en aflei-

dingsprocessen (lees: attributieprocessen) zijn onder andere effectief wanneer 

een situatie gerechtvaardigd moet worden (Frijda 2001: 207). De voetbalcoach 

die commentaar levert op het verlies van zijn ploeg zal er ter rechtvaardiging 

van dat verlies op wijzen dat zijn team heeft verloren vanwege de slechte arbi-

trage, omdat de scheidsrechter ten onrechte twee doelpunten van zijn ploeg 

heeft afgekeurd op grond van de buitenspelregel. De trainer van het andere 

team daarentegen behoeft de overwinning van zijn ploeg niet te rechtvaardigen 

en zal daarom opmerken dat zijn team na de gelijke stand na verlenging één 
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strafschop meer heeft benut tijdens de eerste penaltyreeks, en simpelweg om 

die reden heeft gewonnen.
2

 

Het voorgaande maakt allereerst duidelijk dat de beleving van gerechtelijke 

procedures en de daarbij optredende attributieprocessen dankbare onderzoeks-

objecten moeten zijn. Waar emotionele beleving is gebaseerd op de taxatie van 

subjectieve belangen, moet de rechtszaal bij uitstek een plaats zijn waar emoti-

onele beleving waar te nemen is. En wanneer attributieprocessen vooral werk-

zaam zijn bij het rechtvaardigen van situaties en handelingen, dan geldt daar-

voor hetzelfde. Procederen, althans in het civiele recht, wordt in brede kring 

nog steeds gezien als een beladen activiteit die binnen de sociale omgeving 

moet worden gerechtvaardigd, zeker door die procespartijen die uiteindelijk in 

het ongelijk worden gesteld. Het onderzoeksgebied procesbeleving en attribu-

tietheorie lijkt daarom aantrekkelijk en interessant. 

Onderzoek naar aspecten van procesbeleving 

In de inleiding tot dit themanummer van Recht der Werkelijkheid wordt opge-

merkt dat er nog weinig systematisch onderzoek is gedaan naar ervaringen en 

percepties van niet-professionele procesdeelnemers of naar de daarmee verbon-

den (non-)acceptatie van rechterlijke beslissingen. In het licht van het voor-

gaande is dat jammer. Het schaarse onderzoek naar aspecten van procesbele-

ving zal hierna de revue passeren. Daarbij zal in de eerste plaats onderscheid 

worden gemaakt tussen theoretisch en empirisch onderzoek. 

Theoretisch onderzoek naar procesbeleving 

In zijn sociologisch standaardwerk op het gebied van rechtspraak (en de legiti-

miteit van rechterlijke uitspraken) Legitimation durch Verfahren geeft Niklas 

Luhmann (het begin van) een verklaring voor het feit dat zo weinig onderzoek 

is gedaan naar de ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelne-

mers of naar de daarmee verbonden (non-)acceptatie van rechterlijke beslissin-

gen. Volgens Luhmann is de gangbare opvatting onder juristen dat de tot te-

leurstelling stemmende ervaringen van verliezende procespartijen geen princi-

pieel sociaal probleem zijn. Deze opvatting gaat er van uit dat het recht een vast 

gegeven is, en dat degenen die een gerechtelijke procedure hebben verloren 

kennelijk onjuiste verwachtingen hebben gehad omtrent het recht. Dat is jam-

mer voor die individuele procespartijen, maar zij mogen op hun beurt geacht 

worden de schuld voor die onjuiste verwachtingen op zich te nemen en het ver-

lies zelf te boven te komen, al dan niet vanuit een sociaal isolement (Luhmann 

1978: 233). Een dergelijke opvatting (met een hoog “eigen schuld, dikke bult”-

gehalte) omtrent de procesbeleving van verliezende procespartijen is bepaald 

                                                           
2 Het voorbeeld is niet fictief. Deze situatie deed zich in juni van het jaar 2002 voor 

tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Het ging om de wedstrijd in de kwartfina-
le tussen Spanje en Zuid Korea. 
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geen vruchtbare voedingsbodem voor onderzoek naar de beleving van recht-

spraak door bij de rechter in het ongelijk gestelde justitiabelen. En men mag 

aannemen dat deze opvatting al evenmin zal leiden tot veel belangstelling voor 

en onderzoek naar de beleving van procespartijen die hun zaak hebben gewon-

nen. De winnaars worden in die visie waarschijnlijk domweg geacht tevreden te 

zijn met het bereikte resultaat en daarmee basta. 

De eerste druk van het standaardwerk van Luhmann is verschenen in 1969. 

Centraal staat de legitimiteit van gerechtelijke uitspraken, maar het boek bevat 

op een aantal plaatsen verwijzingen naar procesbeleving door procespartijen 

alsmede stellingen die relevant zijn voor attributies en attributieprocessen (al-

hoewel die termen door Luhmann niet worden gebruikt omdat ze in 1969 nog 

niet erg gangbaar waren). 

Een rode draad in het werk van Luhmann is het begrip „complexiteitsreduc-

tie‟. De wereld in en om ons heen is onmetelijk complex en om zinvol te kun-

nen handelen heeft de mens er behoefte aan die complexiteit te reduceren. Dat 

gebeurt door kennis op te bouwen die als basis dient bij de vorming van ver-

wachtingspatronen. Deze verwachtingspatronen maken volgens Luhmann zin-

vol handelen mogelijk (Michiels 1980: 282-283). Bovendien is het maatschap-

pelijk verkeer gebaseerd op (wederzijdse) verwachtingen omtrent menselijk 

gedrag. Het recht heeft de functie bindende verwachtingen te veralgemeniseren, 

bijvoorbeeld door bepaalde bindende verwachtingen in gecodificeerde vorm 

vast te leggen (Huls 1996: 588). 

Verwachtingen worden niet altijd werkelijkheid en dat kan leiden tot teleur-

stellingen. Voor wat betreft het omgaan met teleurstelling over niet uitgekomen 

verwachtingen maakt Luhmann onderscheid tussen het mechanisme van het 

Zurechnen enerzijds en het Umlernen von Erwartungen anderzijds (Luhmann 

1978: 235-237).
3

 Zurechnen is het psychologische mechanisme waarbij een 

persoon die is teleurgesteld over het niet uitkomen van een bepaalde verwach-

ting de schuld van het ontstaan van de discrepantie tussen die verwachting en 

de realiteit bij iemand anders legt die een handeling heeft verricht (of juist niet) 

die verband houdt met de aanvankelijke, uiteindelijk teleurgestelde, verwach-

ting. Kort gezegd: het zoeken van een zondebok.
4

 Het Umlernen von Erwartun-

gen vindt daarentegen niet uitsluitend plaats op het niveau van de individuele 

persoonlijkheid. Dit is daarom geen psychologisch maar een sociaal leerproces, 

waarin de verwachtingen van individuen met behulp van sociale ondersteuning 

worden bijgesteld (Luhmann 1978: 34). Zurechnen en Umlernen von Erwar-

tungen zijn mechanismen die elkaar uitsluiten. Het is het een of het ander. En 

                                                           
3 Michiels omschrijft dit Umlernen als “herstructurering van verwachtingen” (Mi-

chiels 1980: 283). Het gebruik van de uitdrukking “bijstellen van verwachtingen” 
lijkt me overigens wat dichter bij het dagelijkse taalgebruik te staan. 

4 In psycho-analytische kringen wordt het zoeken van een zondebok gerangschikt on-
der het mechanisme “projectie”, één van de afweermechanismen waarvan het men-
selijk ego zich kan bedienen om ongewenste prikkels uit het onderbewuste of de 
buitenwereld onschadelijk te maken (Nicholi 1980: 160). Over het zondebokme-
chanisme op collectief niveau is uitvoerig geschreven door de Frans-Amerikaanse 
filosoof René Girard. De geïnteresseerde lezer verwijs ik in het bijzonder naar R. 
Girard, De zondebok, Kampen 2001.  
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omdat het Umlernen uitsluitend kan plaatsvinden binnen een „teleurstellings-

vrije‟ (en daarom ook „gevoelsvrije‟) context, zijn gerechtelijke procedures 

volgens Luhmann niet ingericht op het Umlernen van verwachtingen, maar 

hooguit op het (enigszins) verminderen van teleurstellingen. 

Luhmann heeft betoogd dat partijen die zijn betrokken bij een gerechtelijke 

procedure (Gerichtsverfahren) verstrikt raken in een rollenspel dat hen dwingt 

hun persoonlijkheid op te geven en om te vormen om gerechtelijke beslissingen 

te aanvaarden (Luhmann 1978: 87). Het verminderen van de daarmee gepaard 

gaande teleurstellingen geschiedt door partijen in de loop van de gerechtelijke 

procedure de mogelijkheid te geven hun agressie op legitieme (want gekanali-

seerde) wijze te uiten met behulp van de juridische instrumenten die het burger-

lijk procesrecht daartoe biedt en door de verliezer na afloop van het geding 

maatschappelijk te isoleren. Dit isolement ontstaat wanneer de verliezende pro-

cespartij voor wat betreft zijn teleurgestelde verwachtingen niet langer de steun 

en bijstand geniet van de overige leden van de sociale gemeenschap. Dit leidt er 

toe dat de teleurstelling van de verliezende procespartij voor de samenleving 

als geheel zonder gevolg blijft. Luhmann meent dat de samenleving op deze 

wijze ontevredenheidsgevoelens kleinschalig weet te houden en georganiseerd 

protest weet te voorkomen, maar dat de verliezende procespartij op individueel 

niveau als gevolg van deze gang van zaken slechts een gering leereffect onder-

vindt van de procesgang (Luhmann 1978: 237). Michiels wijt dit aan de per-

soonlijke betrokkenheid bij en de grote psychologische betekenis van de rech-

terlijke uitspraak (Michiels 1980: 284). 

De legitimiteit van rechtspraak vloeit bij Luhmann niet voort uit de inhoud 

van afzonderlijke uitspraken. Legitimiteit is „eine generalisierte Bereitschaft, 

inhaltlich noch unbestimmte Entscheidungen innerhalb gewisser Toleranz-

grenze hinzunehmen‟ (Luhmann 1978: 28). Volgens de definitie van Luhmann 

houdt legitimiteit in dat er sprake is van een algemene tendens waarbij proces-

partijen tot op zekere hoogte bereid zijn rechterlijke uitspraken te accepteren al 

voordat rechterlijke beslissingen inhoudelijk worden genomen. Legitimiteit be-

rust daarom niet op de individuele persoonlijke overtuiging en het besluit een 

concrete uitspraak te aanvaarden, maar op het bestaan van een sociaal klimaat 

waarin het als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat een bindende uitspraak 

wordt geaccepteerd (Luhmann 1978: 34). 

Het werk van Luhmann is bekritiseerd omdat het weinig toegankelijk is 

(Franken 1979: 765; Michiels 1980: 242), maar ook omdat het niet of nauwe-

lijks empirisch is onderbouwd (Gevers 1976: 18). Michiels heeft een poging 

gedaan de theoretische beschouwingen van Luhmann te toetsen aan empirisch 

onderzoek van anderen. Daarbij is hij tot de slotsom gekomen dat dat geen 

eenvoudige opgave is. Bepaalde onderdelen van het theoretische gedachtegoed 

van Luhmann zijn volgens Michiels zelfs nauwelijks bewijsbaar, noch weerleg-

baar (Michiels 1980: 288). Het onderzoek van Michiels zal hierna nog wat uit-

voeriger aan de orde komen. 
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Empirisch onderzoek naar procesbeleving 

Empirisch onderzoek naar procesbeleving kan betrekking hebben op verschil-

lende belevingsaspecten die zijn verbonden met het voeren van een gerechtelij-

ke procedure. Bij het inventariseren van het onderzoek dat is verricht zou men 

een indeling kunnen hanteren die onderscheid maakt tussen de verwachtingen 

die procespartijen hebben voorafgaande aan en in de loop van het proces, de 

gevoelens5 die het voeren van een procedure en de uitkomst ervan oproepen, de 

oorzaken waaraan procespartijen de beslissing van de rechter vervolgens toe-

schrijven en de motivaties en vervolgacties die daar uit voortvloeien. Het on-

derzoek dat in de loop van de jaren is verricht heeft echter in lang niet alle ge-

vallen betrekking op slechts één van de hiervoor genoemde aspecten van pro-

cesbeleving. In veel gevallen is onderzoek gedaan naar meer dan één aspect van 

procesbeleving tegelijk. Omwille van de overzichtelijkheid zal het onderzoek 

daarom niet worden gepresenteerd aan de hand van de hiervoor genoemde in-

deling maar zal het onderzoek chronologisch de revue passeren, waarbij aller-

eerst de stand van zaken voor wat betreft het onderzoek in het Nederlandse 

taalgebied aan de orde zal komen en vervolgens het onderzoek in het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten zal worden belicht. Bovendien zal bij het in-

ventariseren van het empirisch onderzoek een onderscheid worden aangebracht 

tussen experimenteel en niet-experimenteel onderzoek. 

Experimenteel onderzoek 

Het onderzoek van Thibaut en Walker naar „procedural justice‟ (in het vervolg: 

procedurele rechtvaardigheid) kan worden ingedeeld in de categorie onderzoek 

naar de gevoelens die het voeren van een procedure oproept. Uit het onderzoek 

is gebleken dat de wijze waarop rechterlijke uitspraken tot stand komen invloed 

heeft op de reacties van procespartijen op die uitspraken. Het oordeel van men-

sen over de rechtvaardigheid van een beslissing van de rechter is in hoge mate 

afhankelijk van de procedure die voorafgaande aan het nemen van de beslissing 

is gevolgd. Het voor het rechtvaardigheidsoordeel beslissende kenmerk van de 

procedure is de mate waarin partijen controle kunnen uitoefenen op de gang 

van zaken. Dit betekent dat het rechtvaardigheidsgehalte van de uitkomst van 

een proces minder te maken heeft met de uitkomst als zodanig dan met de wijze 

waarop die uitkomst tot stand gekomen is (Van Koppen et al. 1997: 514).  

In het onderzoek van Thibaut en Walker zijn de ervaringen van de proefper-

sonen met een inquisitoire en een accusatoire (of: adversarial) procesvorm ver-

geleken. Bij een inquisitoire procedure wordt de gang van zaken tijdens de zit-

ting volledig door de rechter bepaald, terwijl in een accusatoir proces de pro-

                                                           
5 Het begrip „voelen‟ wordt hier gebruikt in de meer technische betekenis van het 

woord. “Het gevoel is in de eerste plaats een proces, dat zich afspeelt tussen het Ik 
en een gegeven inhoud, en wel een proces, dat aan deze inhoud een bepaalde waar-
de toekent in de betekenis van een aanvaarden of afwijzen („lust‟ of „onlust‟)” (Jung 
1948: 436). In gelijke zin: Frijda 2001: 258 (“de aanvaarding of afwijzing van de 
stimulus”). 
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cespartijen zelf bepalen welke informatie aan de rechter wordt aangeboden. In 

alle landen
6

 waar Thibaut en Walker hun onderzoek hebben verricht, hadden de 

proefpersonen een duidelijke voorkeur voor de accusatoire boven de inquisi-

toire procesvorm. Crombag heeft het onderzoek uitgevoerd met Nederlandse en 

Belgische proefpersonen en is tot dezelfde resultaten gekomen (Van Koppen et 

al. 1997: 515). 

De onderzoeksresultaten van Thibaut, Walker en Crombag maken duidelijk 

dat verliezende procespartijen een voor hen ongunstige uitkomst rechtvaardiger 

vinden wanneer die na een accusatoir proces is verkregen dan wanneer een 

inquisitoire procedure is gevolgd. Daarmee is overigens niet gezegd dat een 

dergelijke afloop van het proces door de verliezende procespartij per definitie 

als rechtvaardig wordt beleefd. Rechtvaardiger is immers niet hetzelfde als 

rechtvaardig. 

Michiels heeft de stellingen van Luhmann getoetst aan het onderzoek naar 

procedurele rechtvaardigheid. Kort samengevat is zijn conclusie dat de uitkom-

sten van het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid overeenstemmen met 

of in ieder geval niet strijdig zijn met de theorie van Luhmann. De deelnemers 

aan het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid hadden een voorkeur voor 

geschilbeslechting door een derde wanneer er in het kader van een con-

flictsituatie sprake was van tijdsdruk (1), een gemeenschappelijke standaard 

(voor rechtspraak is dat: het toe te passen recht) (2), en de aanwezigheid van 

een tegenstrijdig belang (3). Michiels concludeert dat dat factoren zijn die be-

palend kunnen zijn voor het ontstaan van generalisierte Bereitschaft om ge-

rechtelijke uitspraken te aanvaarden.  

Voor wat betreft de rol van de rechter en de procespartijen zelf gaven de 

deelnemers aan het onderzoek van Thibaut en Walker (en Crombag in Neder-

land en België) de voorkeur aan het voeren van accusatoire procedures. Dat 

sluit volgens Michiels goed aan bij de theoretisch gefundeerde voorkeur van 

Luhmann voor rechters die ter zitting niet te actief opereren, maar de nadruk 

leggen op het beluisteren van hetgeen de procespartijen en hun raadslieden naar 

voren brengen (Michiels 1980: 285). 

Het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid is verricht in de vorm van 

laboratoriumexperimenten (waarbij doorgaans studenten als proefpersonen op-

treden). Michiels heeft naar voren gebracht dat er daarom rekening mee moet 

worden gehouden dat de uitkomsten van dergelijk onderzoek kunnen leiden tot 

een vertekend beeld van de werkelijkheid (Michiels 1980: 284). Waar het gaat 

om aspecten van procesbeleving kan daaraan worden toegevoegd dat situaties 

emotioneel neutraal zijn wanneer ze geen relevantie voor belangen met zich 

meebrengen, dat wil zeggen wanneer ze geen bevrediging beloven of bedrei-

ging vormen (Frijda 2001: 487; zie hiervoor). Het mag duidelijk zijn dat de 

deelnemers aan de laboratoriumexperimenten in het kader van procedurele 

rechtvaardigheid geen of andere belangen hebben bij de uitkomsten van de 

experimenten dan procespartijen die zijn verwikkeld in een „echt‟ proces ten 

                                                           
6 De Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitsland. 
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overstaan van een „echte‟ rechter. Ook dit zou kunnen leiden tot enige verteke-

ning. 

Niet-experimenteel onderzoek in Nederland 

Sociaal-verzekeringsrecht 

In hun studie „Een beroep op de rechter. Een verkennend onderzoek naar de 

ervaringen van burgers met rechtspraak in het sociale-verzekeringsrecht, met 

name inzake de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de Arbeidson-

geschiktheidsverzekering‟ (1978) hebben Schuyt en anderen (verkennend) on-

derzoek gedaan naar het functioneren van de (toenmalige) Beroepswet en de 

Raden van Beroep. Als onderdeel van het onderzoek is aandacht besteed aan de 

ervaringen van klagers met de beroepsgang, de aanvaarding van rechterlijke 

beslissingen door klagers en hun oordeel over de behandeling van de zaak. Ook 

dit onderzoek kan daarom worden ondergebracht in de categorie onderzoek 

naar de gevoelens die het voeren van een procedure oproept, maar ook in de 

categorie onderzoek naar de verwachtingen van procespartijen. 

Voor wat betreft het onderzoek naar de ervaringen van klagers met de be-

roepsgang hebben Schuyt et al. vastgesteld dat er grote discrepanties zijn waar 

te nemen tussen de verwachtingen waarmee justitiabelen aan de beroepsgang 

begonnen en naar de zitting kwamen en hun uiteindelijke ervaringen. Een niet 

gering aantal klagers beleefde de procesgang als imponerend. Iets minder dan 

de helft meende tijdens de zitting voldoende aan bod gekomen te zijn om de 

eigen visie op de zaak uiteen te zetten. De andere helft gaf een overwegend ne-

gatief oordeel over een viertal aspecten van de zitting (Schuyt et al. 1978: 

292).
7

 

De onderzoeksresultaten van Schuyt et al. hebben voor wat betreft de aan-

vaarding van rechterlijke beslissingen door procesdeelnemers uitgewezen dat er 

een zeer sterk verband bestaat tussen de uitkomst van de zaak en de aanvaar-

ding van de beslissing: klagers wier beroep gegrond werd verklaard bleken het 

meestal met de beslissing eens, terwijl de klagers wier beroep ongegrond werd 

verklaard het meestal met de beslissing oneens bleken te zijn. Slechts in enkele 

gevallen raakten klagers mede door toedoen van een Raad van Beroep van de 

juistheid van de beslissing overtuigd. Een andere opmerkelijke bevinding was 

dat de aanvaarding van een rechterlijke uitspraak in deze procedure niet direct 

afhankelijk bleek van de mate waarin de klagers bij de behandeling van de zaak 

waren betrokken, de stijl van procesvoering,
8

 het inschakelen van rechtshulp na 

                                                           
7 Die aspecten waren achtereenvolgens: de mogelijkheid die werd geboden om de 

eigen visie naar voren te brengen, de mate waarin men zich enigszins op zijn of haar 
gemak voelde in de rechtszaal, de mate waarin het taalgebruik ter zitting begrijpelijk 
was voor de klager en de mate waarin de klager de indruk had dat de zitting belang-
rijk was voor de uiteindelijke beslissing in de zaak. 

8 Met deze term wordt gedoeld op de manier waarop de zitting wordt gehouden. Ge-
keken is naar de geschatte duur van de zitting, de mening van de klagers over de 
duur van de zitting, het oordeel van de klagers over de mogelijkheid om op de zit-
ting het eigen standpunt toe te lichten, het oordeel van de klagers over de sfeer tij-
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de ontvangst van de beslissing en de hoeveelheid tijd, die de behandeling van 

de zaak vergde (Schuyt et al. 1978: 293). 

Voor wat betreft het oordeel over de behandeling van de zaak door de Ra-

den van Beroep hebben Schuyt et al. vastgesteld dat die behandeling door 55% 

van de klagers negatief en 25% positief werd beoordeeld. Als klacht kwam on-

der meer naar voren: dat men op de zitting te weinig had mogen zeggen, dat 

men niet voor een zitting was opgeroepen en dat de Raad te veel op de informa-

tie van de bedrijfsvereniging afging. Andermaal bleek er een sterk verband te 

bestaan tussen de uitkomst van de procedure en het oordeel over de Raad 

(Schuyt et al. 1978: 293). 

 

Kroonberoep 

Uit het onderzoek „Egotisme en Kroonberoep‟ (1981) van Michiels weten we 

dat appellanten na het voeren van een Kroonberoepsprocedure inzake een be-

stemmingsplan „egotistisch attribueren‟.
9

 In de woorden van Michiels betekent 

dat: “de neiging gunstige effecten aan eigen inspanningen, kwaliteiten etc. toe 

te schrijven, doch ongunstige effecten aan omgevingsfactoren” (Michiels 1981: 

23). De sociaal-psychologen Hewstone, Stroebe en Stephenson omschrijven dit 

gedrag als: “taking credit for success and avoiding the blame for failure” 

(Hewstone, Stroebe & Stephenson 1999: 183). Het voorgaande maakt duidelijk 

dat het onderzoek van Michiels kan worden ingedeeld in de categorie onder-

zoek naar oorzaakstoeschrijvingen. 

Michiels heeft aan appellanten na afloop van de procedure de vraag voorge-

legd waarom de rechtsgang in hun visie tot een goed dan wel teleurstellend ein-

de was gekomen en wie of wat daarvan naar hun oordeel de oorzaak was. De 

respondenten kregen een vragenlijst voorgelegd waarin onder andere zestien 

attributiefactoren waren opgenomen met het verzoek aan te geven
10

 in hoeverre 

men van oordeel was dat deze factoren de oorzaak waren van de uitkomst van 

de procedure. Voorbeelden van attributiefactoren die aan de respondenten wer-

den voorgelegd waren: 

 “Omdat ik zo‟n goed beroepschrift heb geschreven”; 

 “Omdat ik het eenvoudig bij het rechte eind had”; 

 “Omdat de Kroon eerlijk alle belangen tegen elkaar heeft afgewogen”; 

 “Omdat de Kroon op zorgvuldige wijze aan mijn argumenten de nodige 

aandacht heeft geschonken”; 

 “Omdat ik te weinig moeite heb gedaan om een gunstige beslissing te krij-

gen”; 

 “Omdat ik gewoon pech heb gehad”. 

                                                                                                                                
dens de zitting en de duidelijkheid van de gedurende de zitting gebruikte taal voor 
de klagers (Schuyt et al. 1978: 246). 

9 De term is geïntroduceerd door Snyder, Stephan & Rosenfield 1976 (zie ook Sny-
der, Stephan & Rosenfield 1979). 

10 Door een keuze te maken uit de navolgende antwoordcategorieën: 1. niet van toe-
passing 2. volledig mee eens 3. overwegend mee eens 4. niet mee eens/ niet mee on-
eens 5. overwegend mee oneens, en 6. volledig mee oneens. 
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Michiels heeft op deze wijze onder andere bevestiging kunnen vinden voor de 

hypothesen dat: 

 positieve uitkomsten worden toegeschreven aan interne (dat wil zeggen aan 

de eigen persoon verbonden) factoren; 

 negatieve uitkomsten worden toegeschreven aan externe (dat wil zeggen si-

tuationele) factoren. 

 

Het onderzoek van Michiels heeft betrekking op bestuursrechtelijke procedures 

tussen een private partij enerzijds en een overheidsorgaan anderzijds. Michiels 

heeft opgemerkt dat de uitkomsten van zijn onderzoek, gezien de opzet van de 

procedure in drie instanties en de specifieke belangen waarover in een derge-

lijke procedure beslist wordt, niet zonder meer van toepassing kunnen worden 

geacht op andere administratiefrechtelijke procedures en al helemaal niet op ci-

vielrechtelijke procedures. 

Het onderzoek van Michiels is niet het eerste onderzoek naar procesbele-

ving in Nederland, maar het is wel het eerste onderzoek naar procesbeleving in 

Nederland aan de hand van attributies van procespartijen. Schuyt heeft immers 

geen onderzoek gedaan naar de attributies van procespartijen, maar  zoals we 

in het voorgaande hebben gezien  naar hun ervaringen met en hun oordeel 

over de gevoerde procedure.  

 

De Hoge Raad en kort gedingen 

Het meest uitvoerige onderzoek naar procesbeleving in Nederland is verricht 

door Bruinsma (met studenten). Dit onderzoek is onder te brengen in de catego-

rie onderzoek naar de gevoelens die het voeren van een procedure oproept en 

daarnaast in de categorie onderzoek naar oorzaakstoeschrijvingen. De uitkom-

sten van het onderzoek van Bruinsma et al. zijn aan te treffen in „De Hoge 

Raad van onderen‟ uit 1988 (tweede druk 1999). Bruinsma concludeert dat zijn 

verslag over “het consumentenperspectief op recht en rechtspraak” in mineur 

moet eindigen. In het voorwoord van het boek merkt Barendrecht op dat het 

beeld dat opkomt na het lezen van de interviews als “schokkend” moet worden 

aangemerkt. Bruinsma besluit met de navolgende conclusie: “Terwijl juristen 

bij rechtspraak denken aan een gerechtelijke piramide met de Hoge Raad als 

een stralende ster aan de top, denken particulieren die de Hoge Raad gehaald 

hebben bij rechtspraak meer aan een moeras waar je per instantie meer in weg 

zakt.” (Bruinsma 1999: 169). 

In dit boek over procesbeleving komt ook de attributietheorie ter sprake. 

Bruinsma komt tot de slotsom dat het aantal door hem onderzochte gevallen te 

gering
11

 is om de theorie te toetsen, maar dat de belangrijkste attributiefactoren 

lijken te zijn: 

                                                           
11 In totaal is gesproken met 71 procespartijen. Tijdens de interviews zijn de navolgen-

de thema‟s aan de orde gesteld: 1. Is de procespartij bekend met het feit dat de Hoge 
Raad uitspraak heeft gedaan en beschikt de betrokkene over een afschrift daarvan? 
2. In welke mate is de respondent betrokken geweest bij de procedure, vooral in 
hoogste instantie? 3. Is het overzicht van de feiten, zoals in de uitspraak van de Ho-
ge Raad of de conclusie van het Openbaar Ministerie vermeld, naar de mening van 
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 Procesverloop; 

 Rechters en advocaten; 

 Tijd; 

 Geld (Bruinsma 1999: 134). 

 

Ook het boek „Korte gedingen‟ (1995) van Bruinsma bevat een paragraaf over 

partij-perspectieven en attributies. Uit dit onderzoek blijkt dat het voeren van 

een kort geding voor procespartijen in het algemeen leidt tot minder “vervreem-

dende ervaringen” dan het voeren van een civiele bodemprocedure (Bruinsma 

1995: 142). Toch is ook hier de uitkomst van het onderzoek “dat er dus onge-

veer evenveel tevreden winnaars zijn als ontevreden verliezers” (Bruinsma 

1995: 142). 

Kwalitatief onderzoek naar attributies over de afloop van civiele procedures 

is verricht door Bruinsma en Schillemans (2001). In het kader van het onder-

zoek „Procesbeleving in kort geding‟ zijn tien kort gedingprocedures in hoger 

beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam geanalyseerd. Het onderzoek is pri-

mair onder te brengen in de categorie onderzoek naar oorzaakstoeschrijvingen 

maar behoort ook tot de categorie onderzoek naar de gevoelens die het voeren 

van een procedure oproept. Bruinsma en Schillemans hebben een inventarisatie 

opgesteld van door hen waargenomen attributies. De meest tot de verbeelding 

sprekende zijn achtereenvolgens de slordige, gemakzuchtige en overbelaste 

rechter-attributie,
12

 de mr. Stoethaspel-attributie en de Robin Hood-attributie. 

Alleen al deze naamgeving maakt duidelijk dat bij de betrokken procespartijen 

geen sprake is geweest van een positieve procesbeleving. 

 

Klantwaarderingsonderzoek 

Op 22 maart 2002 tenslotte heeft Prisma (de gemeenschappelijke landelijke 

dienst van de Raad voor de Rechtspraak en het College van Procureurs-Gene-

raal) in het kader van het project Kwaliteit van pVRO (programma Versterking 

Rechterlijke Organisatie) het rapport „Open voor publiek. Klantwaarderings-

onderzoek in zes rechtbanken‟ gepresenteerd.
13

  

Dit onderzoek was gericht op de tevredenheid over het functioneren van 

rechtbanken. Het behoort daarom tot de categorie onderzoek naar de gevoelens 

die het voeren van een procedure oproept, maar ook aan de verwachtingen van 

de procespartijen is uitvoerig aandacht besteed. Een van de uitkomsten van het 

onderzoek (uitgevoerd met behulp van vragenlijsten en interviews) naar de 

waardering van rechtzoekenden is dat 69 procent van hen (zeer) tevreden is 

                                                                                                                                
de betrokkene correct en volledig? 4. Wordt het rechterlijk oordeel begrepen en 

juist bevonden? 5. Aan wie of wat wordt de uitkomst toegeschreven? 6. Is de prak-
tijk overeenkomstig de uitspraak? 7. Is de verhouding met de tegenpartij door de 
uitspraak veranderd? (Bruinsma 1999: 6 - 11). Wellicht ten overvloede: bij het vijf-
de thema staan de attributies van de respondenten centraal. 

12 In de literatuur treffend omschreven als de “Jantje-van-Leiden-attributie” (Vrieze 
2001: 362). 

13 Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van augustus tot en met november 2001 
bij de Arrondissementsrechtbanken in Alkmaar, Dordrecht, Groningen, Leeuwar-
den, Roermond en Zutphen. 
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over de rechtbank. In totaal zeven procent van de rechtzoekenden is (zeer) on-

tevreden (Prisma 2002: 19). De genoemde percentages hebben betrekking op 

de rechtspraak in alle sectoren van de Rechtbanken waar het onderzoek is uit-

gevoerd.
14

 Prisma heeft in haar rapport naar voren gebracht dat rechtzoekenden 

in de sector Civiel “minder tevreden” zijn over de rechter, in het bijzonder voor 

wat betreft aspecten van „rechterlijk functioneren‟ (Prisma 2002: 23). Op dit 

punt zijn in het rapport helaas geen cijfers vermeld. 

Het Prisma-rapport verschaft boeiende informatie over het relatieve belang 

dat rechtzoekenden hechten aan de diverse onderdelen van de procesgang. De 

deskundigheid van de rechter en het bejegeningsaspect „ruimte krijgen om uw 

verhaal te doen‟ zijn voor de consumenten van rechtspraak het meest belang-

rijk. Uitleg over de beslissing komt op de derde plaats, informatievoorziening 

op de vierde. De duur van de procedure is relatief gezien minder belangrijk en 

de wachttijd voor aanvang van de zaak is relatief het minst belangrijke aspect 

(Prisma 2002: 19). 

Het „klantwaarderingsonderzoek‟ heeft eveneens interessante informatie op-

geleverd over de verhouding tussen de verwachtingen van de rechtzoekenden 

en de uitkomsten van de door hen gevoerde procedures. Voor 56 procent van 

de rechtzoekenden viel de beslissing van de rechtbank mee ten opzichte van die 

verwachtingen en voor 15 procent viel de beslissing tegen. Twee procent van 

de respondenten had geen mening (Prisma 2002: 23). Ook hier dient de lezer 

zich te realiseren dat het niet alleen gaat om verwachtingen van civiele proces-

deelnemers maar ook om de verwachtingen van bijvoorbeeld verdachten in 

strafzaken. 

Het rapport maakt tenslotte melding van een sterk verband tussen het al dan 

niet mee- of tegenvallen van de uitspraak (lees: de mate waarin de verwachtin-

gen van de procespartijen zijn teleurgesteld) en de mate van tevredenheid van 

de rechtzoekenden. Dit verband is het sterkst voor het thema „rechterlijk func-

tioneren‟. Men komt tot de slotsom dat het oordeel over de rechter sterk afhan-

kelijk is van de beleving van de burger of de beslissing al of niet meegevallen is 

(Prisma 2002: 23). Dit is een belangrijke bevinding die naadloos lijkt aan te 

sluiten bij de stellingen van Frijda die in het voorgaande aan de orde zijn ge-

weest. We hebben gezien dat Frijda heeft betoogd dat emotionele beleving is 

gebaseerd op de taxatie van subjectieve belangen. Wanneer de uitspraak van de 

rechter voor een procespartij tegenvalt, dan kan een negatieve taxatie voor de 

persoonlijke belangen van die procespartij niet uitblijven. Een negatieve bele-

ving van het proces moet uiteindelijk het gevolg zijn. In het navolgende zal dit 

punt nog nader aan de orde komen. 

Een relativerende opmerking over het onderzoek van Prisma kan worden 

ontleend aan het werk van De Swaan. Deze heeft betoogd dat onderzoek naar 

(arbeids)tevredenheid vaak niet de werkelijke mate van tevredenheid regi-

streert, maar karaktereigenschappen van de respondent (die zichzelf bijvoor-

beeld geen klager vindt en bij voorkeur ook niet zo wil overkomen), de uitkom-

                                                           
14 Respectievelijk zijn dat de sectoren Bestuur, Familie, Civiel, Kanton, Straf en 

Jeugd. 
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sten van een vergelijking (in het bijzonder de al dan niet juiste veronderstelling 

dat “het elders niet beter zal zijn”) of de gedachte dat eventuele alternatieven 

nu eenmaal geen haalbare kaart zijn
15

 (De Swaan 1982: 17; zie ook Bruinsma 

1988: 124). De tevredenheid van veel respondenten zou in dit geval mogelijk 

kunnen worden verklaard door het feit dat men voor het oplossen van serieuze 

conflicten weinig andere mogelijkheden heeft dan gebruik te maken van de 

diensten van de rechterlijke macht. 

Een andere kritische kanttekening bij het evalueren van tevredenheidson-

derzoek kan worden ontleend aan cognitieve dissonantietheorie
16

 van Festinger. 

Cognitieve dissonantie ontstaat volgens deze theorie onder andere wanneer 

iemand zich de nodige moeite heeft getroost om een bepaald doel te bereiken 

om vervolgens tot de conclusie te komen dat het doel voor de betrokkene ei-

genlijk helemaal geen waarde heeft. Om de pijnlijke ervaring die uit het ont-

staan van die cognitieve dissonantie voortvloeit te verzachten zal de betrokkene 

vervolgens als reactie spontaan een veel hogere waarde toekennen aan dit ge-

stelde en ook bereikte doel (Hewstone, Stroebe & Stephenson 1999: 91). Het is 

denkbaar dat procespartijen die aanvankelijk met een positieve attitude de gang 

naar de rechtszaal hebben afgelegd maar op enigerlei wijze teleurgesteld zijn 

geraakt over de rechtsgang, die teleurstelling op vergelijkbare wijze com-

penseren en zich daarmee (onbewust) “groot houden” en zich in positieve ter-

men uitlaten over het functioneren van de rechtbank.  

Het werk van De Swaan en de cognitieve dissonantietheorie maken duide-

lijk dat er bij het meten van „klantwaardering‟ valkuilen zijn die niet goed ver-

meden kunnen worden en die de uitkomsten van tevredenheidsonderzoek zoals 

het Prisma-onderzoek in een wat ander licht plaatsen. Voor wat betreft het on-

derzoek naar procesbeleving lijkt dat te worden bevestigd door het opvallende 

feit dat zowel het klantwaarderingsonderzoek van Prisma in Nederland als het 

(hierna te bespreken) tevredenheidsonderzoek van Baldwin in het Verenigd 

Koninkrijk heeft uitgewezen dat procespartijen in overgrote meerderheid (zeer) 

tevreden zijn over rechtspleging, terwijl onderzoek dat is uitgevoerd met andere 

onderzoekstechnieken een sterk afwijkend beeld te zien geeft. 

Een korte samenvatting van het voorgaande moet beginnen met de vaststel-

ling dat, anders dan men wellicht zou denken, procederen zelfs voor de uitein-

                                                           
15 In de woorden van De Swaan: “Als aan Volkswagenbezitters gevraagd wordt: „Bent 

u tevreden met uw auto?‟ zal een overrompelend percentage antwoorden dat het 
kreng hun best bevalt. En toch sluit dat niet uit dat bijna iedereen liever een Merce-
des had gehad als hij die betalen kon. Gegeven de omstandigheden zijn Volkswa-
genbezitters waarschijnlijk in meerderheid tevreden met hun wagen. Gegeven hun 
opleiding, maatschappelijke kansen en verwachtingen zijn arbeiders „tevreden met 
hun werk‟, met andere woorden: ergens anders is het net zo beroerd en het is ze niet 
tegengevallen.” (cursiveringen toegevoegd, WM) 

16 Cognitieve dissonantietheorie (ook wel: consistentietheorie): “De door de Ameri-
kaan Festinger gelanceerde theorie die stelt dat iemands ideeën, attituden, gevoelens 
en gedragingen consistent (samenhangend, verenigbaar) moeten zijn. Wanneer dit 
niet het geval is spreekt men van cognitieve dissonantie. Volgens de theorie streeft 
men ernaar deze dissonantie zo snel mogelijk op te heffen.” (Holzhauer en Van 
Minden 1977: 383). 
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delijk in het gelijk gestelde procespartijen niet altijd een genoegen is. Een posi-

tieve procesbeleving lijkt voor de uiteindelijk in het ongelijk gestelde eisers en 

gedaagden al helemaal niet tot de mogelijkheden te behoren. Uit de zes bespro-

ken onderzoeken kan bovendien de conclusie worden getrokken dat Nederland-

se procespartijen die een gerechtelijke procedure verliezen dat niet eenvoudig 

kunnen accepteren. Franken heeft gesteld dat de autoriteit van de rechter of 

rechtspraak tot gevolg zou moeten hebben dat justitiabelen uitspraken van de 

rechter aanvaarden, met andere woorden dat betrokkenen zich laten “overtui-

gen dat het zo beter is” (Franken et al. 1983: 47-48).
17

 Dat lijkt een wat opti-

mistische stelling. De geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gestelde procespar-

tijen in het onderzoek dat is verricht door Schuyt, Michiels en Bruinsma en 

Schillemans wekken in ieder geval bepaald niet de indruk door de rechter over-

tuigd te zijn “dat het zo beter is”. 

Het voorgaande is opmerkelijk wanneer men zich de uitkomsten van het on-

derzoek naar procedurele rechtvaardigheid weer voor de geest haalt. De uit-

komsten van dat onderzoek lijken op het eerste gezicht regelrecht in strijd met 

de bevindingen van Schuyt, Michiels en Bruinsma en Schillemans. Het is de 

vraag op welke wijze de strijdige uitkomsten kunnen worden verklaard. Aller-

eerst kan worden gedacht aan vertekeningen die optreden omdat het onderzoek 

naar procedurele rechtvaardigheid doorgaans wordt verricht aan de hand van 

laboratoriumexperimenten, terwijl het onderzoek van Schuyt, Michiels en 

Bruinsma en Schillemans heeft plaatsgevonden in „real world‟-situaties, waar-

bij respondenten zijn ondervraagd over kwesties ter zake van hun eigen particu-

liere belangen. 

Een andere verklaring zou kunnen liggen in de omstandigheid dat de uit-

komsten van het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid wel geldig zijn, 

maar dan uitsluitend relatief. Het feit dat procespartijen de uitkomst van een 

accusatoir gevoerd proces rechtvaardiger vinden dan de uitkomst van een in-

quisitoir gevoerde procedure, sluit natuurlijk niet uit dat zij de uitkomst van een 

in concreto gevoerd accusatoir proces onrechtvaardig vinden. En met een ver-

wijzing naar het werk van Frijda kan worden gesteld dat dat wel eens heel vaak 

het geval zou kunnen zijn wanneer een uitspraak van de rechter door de betref-

fende respondent als een bedreiging voor diens particuliere belangen (lees: 

financiële positie) wordt gevoeld! 

Niet-experimenteel onderzoek in de Verenigde Staten en Engeland 

In het onderzoek „Lay expectations of the civil justice system‟ hebben Conley 

en O‟Barr (1988) zich verdiept in de vraag met welke verwachtingen burgers in 

de Verenigde Staten een gerechtelijke procedure beginnen. Die verwachtingen 

bleken significant vaak niet in overeenstemming met de realiteit. Procespartijen 

verkeerden in de veronderstelling dat civiele rechters meer dwangmiddelen te-

gen niet verschijnende of niet betalende gedaagden konden toepassen en meer 

                                                           
17 Zie ook Bruinsma: “rechtspraak beoogt de justitiabelen te overtuigen van de juist-

heid van de beslissing en voorzover dat lukt, vertaalt zich dat in innerlijke aanvaar-
ding bij de proces-partij” (Bruinsma 1996: 15). 
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initiatieven tegen hen zouden ontplooien dan in werkelijkheid het geval was. 

Deze niet uitgekomen verwachtingen waren vaak de oorzaak van teleurstelling 

over de afloop van individuele procedures en daarom over rechtspraak in het 

algemeen. Het onderzoek van Conley en O‟Barr is uitgevoerd om de verwach-

tingen van procespartijen in kaart te brengen en die verwachtingen in verband 

te brengen met de afloop van de gevoerde procedures. De bevindingen van de 

onderzoekers sluiten nauw aan bij de in het voorgaande genoemde uitkomsten 

van het onderzoek van Schuyt et al. 

Lind en anderen (1990) hebben zich in het onderzoek „In the eye of the be-

holder: tort litigants‟ evaluations of their experiences in the civil justice sys-

tem‟ bezig gehouden met oordelen van procespartijen over de door hen waarge-

nomen eerlijkheid van de procedure en over de tevredenheid van de procespar-

tijen in relatie tot de uitkomst van de procedure. Een op het eerste gezicht op-

merkelijke bevinding van de onderzoekers was dat de tevredenheid van proces-

partijen geen verband hield met de objectieve uitkomst van de procedure (toe-

gewezen gedeelte van de vordering) of de objectief vaststelbare kosten en het 

objectief vaststelbare tijdsverloop. Er bleek een verband te bestaan tussen de 

door de procespartijen verwachte afloop van de procedure  dat wil zeggen de 

subjectieve uitkomst  en de tevredenheid van de procespartijen. Ook uit dit 

onderzoek is gebleken dat de verwachtingen vooraf van partijen bepalend wa-

ren voor de mate van tevredenheid of teleurstelling over de afloop. In het licht 

van hetgeen in het voorgaande door Frijda naar voren is gebracht, zijn de be-

vindingen van Lind en zijn collega‟s echter helemaal niet zo opmerkelijk. Emo-

tionele beleving  en daarmee ook procesbeleving  is gebaseerd op de taxatie 

van subjectieve belangen. Dat lijkt de meest voor de hand liggende verklaring 

voor de uitkomsten van dit onderzoek.  

In het Verenigd Koninkrijk is nog niet zo lang geleden onderzoek gedaan 

naar het functioneren van de zogenaamde „small claims courts‟. De twee hoofd-

thema‟s van het onderzoek zijn de mate waarin “small claims-procedures” bij-

dragen aan de toegankelijkheid van de rechterlijke macht (“access to justice”) 

en de verhouding tussen de professionele en de niet professionele visie op 

rechtspleging en rechtvaardigheid (Ramsay 1998: 439). Baldwin heeft zijn ver-

bazing uitgesproken over het feit dat er vóór 1997 nagenoeg geen onderzoek is 

gepubliceerd over procesbeleving door procespartijen (Baldwin 1997: 93-94) 

en heeft na uitvoerig onderzoek een volledig hoofdstuk in zijn publicatie „Small 

claims in the county courts in England and Wales. The bargain basement of 

civil justice?‟ (1997) gewijd aan het perspectief van procespartijen op het voe-

ren van dit type procedure en over de tevredenheid van deze groep procesdeel-

nemers over deze vorm van rechtspraak. 

Het onderzoeksteam van Baldwin heeft interviews afgenomen met in totaal 

262 procespartijen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het overgrote 

deel van de Engelse procespartijen tevreden is over de behandeling van ge-

schillen in dit type procedure. Op de vraag of individuele procespartijen na hun 

ervaringen ook in de toekomst gebruik zouden maken van deze procedure ant-

woordde 76,7 procent van de betrokkenen bevestigend. Hiervoor is al aan de 
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orde geweest dat dit hoge percentage mogelijk (mede) is gebaseerd op het „De 

Swaan-effect‟ of op aspecten van cognitieve dissonantie. 

Baldwin concludeert dat de Engelse procespartijen die hadden deelgenomen 

aan het onderzoek niets liever willen dan een snelle en definitieve oplossing 

voor hun onderlinge conflict binnen het kader van een niet te ingewikkeld en 

door hen als eerlijk ervaren proces (Baldwin 1997: 126). Baldwin heeft opge-

merkt dat zijn bevindingen in dit opzicht nauw aansluiten bij het onderzoek dat 

in de Verenigde Staten onder andere door Thibaut & Walker (1975) en Lind & 

Tyler (1988) is verricht op het gebied van de procedurele rechtvaardigheid. 

Baldwin heeft er voor gekozen de deelnemers aan het onderzoek niet te vra-

gen naar de uitspraak die de rechter in hun zaken had gedaan. Baldwin heeft 

zijn onderzoek beperkt tot de procedure in het algemeen en de gang van zaken 

tijdens de zitting in het bijzonder, omdat werd voorzien dat de mening van pro-

cespartijen over het vonnis in hun eigen zaken te sterk gekleurd zou zijn als 

gevolg van het eigenbelang van de procespartijen (Baldwin 1997: 97-98). Ge-

geven de uitkomsten van het onderzoek van Schuyt et al., Michiels en Bruins-

ma in Nederland lijkt die veronderstelling op zichzelf genomen juist. Maar het 

is de vraag of het zinvol is onderzoek te doen naar procesbeleving zonder daar-

bij de uitspraak van de rechter te betrekken. Het gewezen vonnis of arrest zou 

voor de procederende burger wel eens het meest bepalende element kunnen zijn 

voor diens beleving van het proces.
18

 De in het voorgaande aangehaalde stellin-

gen van Frijda bieden daarvoor een sterk aanknopingspunt. Bovendien kan 

tegen het door Baldwin uitgevoerde onderzoek naar de ervaringen en percepties 

van procespartijen tot op zekere hoogte ook de kritiek van De Swaan op tevre-

denheidsonderzoek worden ingebracht. Het mag zo zijn dat 76,7 procent van de 

procesdeelnemers zo tevreden is over de rechtsgang dat men er in de toekomst 

opnieuw voor zou kiezen van deze procedure gebruik te maken, maar de vraag 

die daarbij opkomt is of men eigenlijk wel iets te kiezen heeft wanneer men be-

trokken raakt bij een serieus juridisch conflict. 

Nog recenter is het onderzoek van Genn dat heeft geleid tot de publicatie 

„Paths to justice: what people do and think about going to law‟ (1999). In deze 

publicatie zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek van Genn naar de 

ervaringen van burgers met juridische problemen die zouden kunnen uitmonden 

in een civielrechtelijke procedure of die daartoe daadwerkelijk hebben geleid. 

Het onderzoek van Genn mag omvattend worden genoemd, in de eerste plaats 

vanwege de omvang van de groep respondenten die aan het onderzoek hebben 

deelgenomen. Genn en haar collega‟s hebben in het kader van een inventarise-

rend onderzoek gesproken met 4.125 respondenten. Interviews aan de hand van 

vragenlijsten zijn afgenomen bij 1.134 respondenten. Met 40 deelnemers zijn 

open interviews afgenomen aan de hand van „topic lists‟. Het onderzoek is ook 

inhoudelijk omvattend. Er is onderzoek gedaan naar de verwachtingen van pro-

cespartijen en hun tevredenheid na afloop van de procedure. Daar komt bij dat 

                                                           
18 Genn tekende in het kader van het door haar verrichte onderzoek (waarover hierna 

meer) de navolgende opmerking op uit de mond van een procespartij die zojuist 
door de rechter in het gelijk was gesteld: “The judge was fine, brilliant.” “In what 
way fine, brilliant?” “ Well, he gave me what I wanted ...” (Genn 1999: 218).  
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Genn zich niet heeft beperkt tot onderzoek naar de percepties en ervaringen van 

(potentiële) procespartijen. Ze heeft ook onderzoek gedaan naar de attitudes 

van de deelnemers aan haar onderzoek ten opzichte van recht en rechtspraak. 

Dat betekent dat dit onderzoek in psychologisch opzicht één niveau dieper 

graaft. 

In het hoofdstuk over de motieven van de respondenten om (geen) actie te 

ondernemen ter zake van hen overkomen juridische perikelen en het bereiken 

van de vervolgens gestelde doelen en in het hoofdstuk over de ervaringen van 

burgers met het rechtssysteem benadrukt ook Genn het belang van de verwach-

tingen die burgers vóór het aanspannen van een procedure hebben. Uit het on-

derzoek is naar voren gekomen dat die verwachtingen bij de inwoners van het 

Verenigd Koninkrijk omtrent rechtbanken, rechters en juristen niet voortkomen 

uit eigen ervaringen, maar doorgaans zijn gebaseerd op televisiebeelden en 

“gruwelverhalen” in de gedrukte media (Genn 1999: 246).  

Bij het ontstaan van verwachtingen over de afloop van gerechtelijke proce-

dures spelen (deskundige) adviseurs slechts een opmerkelijk bescheiden rol. 

Genn heeft vastgesteld dat van de procespartijen die een geldvordering hadden 

ingesteld de meerderheid (54 procent) de hoogte van de ingestelde vordering 

zelf, dat wil zeggen zonder enige vorm van bijstand, had bepaald (Genn 1999: 

187-188). Dat roept de vraag op waarop de verwachtingen van deze groep pro-

cespartijen zijn gebaseerd. 

Het onderzoek van Genn heeft eveneens uitgewezen dat er in het Verenigd 

Koninkrijk een verband bestaat tussen de afloop van een gerechtelijke procedu-

re en de mate waarin procespartijen het oordeel van de rechter als eerlijk be-

schouwen. Van de respondenten die een procedure hadden gewonnen was 93 

procent van oordeel dat die uitspraak eerlijk was. Van de verliezende respon-

denten daarentegen beschouwde slechts 36 procent het oordeel van de rechter 

als eerlijk (Genn 1999: 202-204).
19

 

Een ander verband dat door Genn is vastgesteld is dat tussen een positieve 

attitude ten opzichte van het rechtssysteem in het algemeen en het oordeel dat 

de uitspraak in een concrete zaak waarbij een burger als procespartij betrokken 

is, eerlijk is (Genn 1999: 210). Genn besluit het verslag over haar bevindingen 

op het punt van de eerlijkheidsoordelen van procespartijen overigens met de 

stelling dat de uitkomsten van het onderzoek op dit punt wat moeilijk te inter-

preteren zijn
20

 en dat meer specifiek onderzoek gewenst is (Genn 1999: 213). 

                                                           
19 Voor alle duidelijkheid merk ik op dat de respondenten is gevraagd naar hun oor-

deel over de eerlijkheid van de uitspraak van de rechter en niet naar hun oordeel 
over de eerlijkheid van de procedure. Daarom is het percentage van 36 toch nog 

opmerkelijk hoog wanneer men de uitkomsten van Schuyt et al., Michiels en 
Bruinsma in herinnering neemt. Het Nederlandse onderzoek biedt in de verste verte 
geen aanknopingspunt voor de conclusie dat meer dan eenderde van de procespar-
tijen die door de rechter in het ongelijk is gesteld die uitspraak als eerlijk be-
schouwt! 

20 Genn is namelijk van oordeel dat gewerkt moet worden met “rather „soft‟ varia-
bles” en vindt het bovendien een nadeel dat er enige tijd verstrijkt tussen de uit-
spraak van de rechter en het vellen van een eerlijkheidsoordeel door de burger over 
die uitspraak. 
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Het beeld dat de deelnemers aan het onderzoek van Genn hebben van leden van 

de rechterlijke macht tenslotte is niet positief. Met de aan de respondenten 

voorgelegde stelling dat de meeste rechters geen voeling hebben met het leven 

van „gewone mensen‟ was 41 procent het “eens”. Nog eens 24 procent was het 

met deze stelling zelfs “in sterke mate eens”. Dat maakt in totaal 65 procent en 

dat geeft op z‟n zachtst gezegd te denken. 

Attributietheorie  inleidende opmerkingen 

Een definitie uit de vakliteratuur omschrijft een attributie als een afleiding (ge-

volgtrekking) voortvloeiend uit de vraag waarom zich een bepaald feit heeft 

voorgedaan of een afleiding voortvloeiend uit een vraag over iemands aard of 

psychologische toestand (Weary, Stanley & Harvey 1989: 3). Attributies zijn 

percepties en afleidingen over gebeurtenissen, anderen en zichzelf. Zij vloeien 

voort uit onze behoefte om onszelf en onze omgeving te doorgronden en te be-

grijpen en vormen een leidraad voor ons toekomstig handelen (Weiner 1985: 

548). Attributies spelen een belangrijke rol in het continu voortgaande proces 

waarbij relaties met anderen en tussen andere individuen onderling van een be-

tekenis worden voorzien (Heuvelman en Gutteling 1997: 81).  

Attributies zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip oorzakelijkheid, 

causaliteit. In het dagelijks leven zoeken mensen naar oorzaken van gebeurte-

nissen of naar oorzaken van het gedrag van anderen of zichzelf. Het toeschrij-

ven van bepaalde oorzaken aan bepaalde gebeurtenissen of van bepaalde oor-

zaken aan bepaald gedrag wordt attributie genoemd. Attributietheorie is een 

theorie (of eigenlijk een groep theorieën) over hoe „common sense‟ werkt, of, 

in andere woorden, hoe „de man in de straat‟ gebeurtenissen of gedrag interpre-

teert en de psychologische gevolgen van dergelijke interpretaties (Försterling 

2001: 3-4). 

Een aardig voorbeeld van attributies naar aanleiding van het gedrag van een 

rechter aan de zijde van een procespartij en een advocaat is aan te treffen in de 

navolgende passage uit een interview
21

 met een procespartij die zojuist de kort 

gedingzitting in hoger beroep in zijn zaak had bijgewoond: 

 

wm: Wat vond u van de houding van de rechter tijdens de zitting? 

resp: Nou, ik heb ze niet heel actief geobserveerd, maar als ik zo af en toe 

keek dan was de rechter voor mij aan de linkerkant, die had ..., ja, die 

zat denk ik nog een beetje bij te komen. 

wm: Waarvan? 

resp: Misschien van een diepe slaap of iets dergelijks ... 

adv: [lachend] De borrel van gisteravond ... 

resp: Ik had niet het idee dat hij er heel actief bij betrokken was. Die twee 

vrouwelijke rechters wel, die hadden wat voorbereid, die hadden kriti-

                                                           
21 In het kader van mijn onderzoek „Verplichtingen in hoger beroep‟ bij het Gerechts-

hof in Amsterdam. 
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sche vragen, ook. Dus het was verdeeld. Maar ik heb wel het idee van 

„ze hebben er naar gekeken‟, zeker de twee vrouwelijke rechters. 

 

Het waargenomen gedrag is in dit geval het feit dat de manlijke raadsheer geen 

vragen stelde aan de procespartijen en hun advocaten. De procespartij zelf 

schrijft dat toe aan “het bijkomen van een diepe slaap of iets dergelijks” en de 

advocaat van deze procespartij (kennelijk bij wijze van grapje) aan “de borrel 

van gisteravond”. Twee voorbeelden van causale attributies naar aanleiding van 

het gedrag van een rechter tijdens de zitting. Terzijde wordt opgemerkt dat 

schrijver dezes gedurende de observatie tijdens de zitting heeft waargenomen 

dat de betreffende raadsheer niet heeft gegeeuwd, zijn ogen niet heeft gesloten 

en ook overigens niet de indruk wekte slaperig te zijn. Mogelijk is hier daarom 

sprake van wat men pleegt te noemen „attributiefouten‟. 

Zoals in het voorgaande al aan de orde is geweest hebben attributies en at-

tributietheorie te maken met „common sense‟. Attributietheorie richt zich op de 

uitleg die „de gewone man‟ of „de leek‟ geeft aan waargenomen gebeurtenissen 

en aan waargenomen gedrag van anderen of zichzelf. Het attributieproces zou 

men kunnen opvatten als het snel en met relatief weinig intellectuele diepgang 

verwerken van informatiereeksen in het hoofd van „de gewone man‟ (Lloyd-

Bostock 1979: 146). Vaak zal bij dat informatieverwerkingsproces sprake zijn 

van „best guess‟-oordelen. De informatie waarover wij in ons dagelijks leven 

beschikken is nu eenmaal nooit volledig en daarom moeten we vaak gebruik 

maken van werkhypotheses, veronderstellingen en aannames (Lloyd-Bostock 

1979: 151).  

Attributietheorie probeert daarom ook niet het antwoord te geven op de 

vraag of de causale afleidingen van „de gewone man‟ ook feitelijk juist zijn 

(Lloyd-Bostock 1979: 143),
22

 of normatief aanvaardbaar (Hewstone 1989: 6). 

Evenmin is het uitgangspunt van de attributietheoreticus te onderzoeken of de 

causale afleidingen van „de leek‟ in overeenstemming zijn met hetgeen de filo-

sofische causaliteitstheorieën van David Hume en John Stuart Mill ons leren 

(Hewstone 1989: 5-6). Attributietheoretici plegen na empirisch onderzoek in 

concreto waargenomen attributies te analyseren en pogen vervolgens algemeen 

geldige uitspraken te doen over de mechanismen die aan het attributieproces ten 

grondslag liggen. 

In het voorgaande is gebruik gemaakt van de uitdrukkingen „de gewone 

man‟ en „de leek‟. Uit het gebruik van die termen mag niet worden afgeleid dat 

attributieprocessen zich uitsluitend bij „de gewone man‟ of „de leek‟ voordoen. 

Benadrukt moet worden dat ieder mens gebruik maakt van attributies. Boven-

                                                           
22 Bij onderzoek op het gebied van attributies wordt onderscheid gemaakt tussen attri-

butietheorieën en attributionele theorieën. Een attributietheorie heeft betrekking op 
de condities (informatie; overtuigingen; motivatie) die voorafgaan aan causale aflei-
dingen. Een attributionele theorie richt zich op de psychologische consequenties 
(motivatie en toekomstig gedrag; affect; verwachtingspatronen) die op causale aflei-
dingen volgen (Försterling 2001: 9). Dit betekent dat het bij de toepassing van een 
attributionele theorie (anders dan bij attributietheorie) wel degelijk van belang is of 
een in concreto waargenomen attributie juist of onjuist is! 
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dien heeft Lloyd-Bostock er in haar publicatie over „common sense‟ en attribu-

tietheorie op gewezen dat het begrip „de gewone man‟ niets te maken heeft met 

statistische gemiddelden of „een meerderheid van stemmen‟ binnen een bepaal-

de bevolkingsgroep. De uitdrukking „de gewone man‟ is in de opvatting van 

Lloyd-Bostock een soort personificatie van evidente waarheden die gemeen-

schappelijk gedachtegoed van de gehele mensheid zijn (Lloyd-Bostock 1979: 

147).
23

  

In aansluiting op dit alles wordt opgemerkt dat de combinatie van causaliteit 

en „common sense‟ ook buiten attributietheorieën om ingang heeft gevonden. 

De rechtsfilosofen H.L.A. Hart en A.M. Honoré hebben in hun standaardwerk 

„Causation in the law‟ (1959) een volledig hoofdstuk gewijd aan het onderwerp 

„Causation and common sense‟. Hart en Honoré hebben naar voren gebracht 

dat rechtspraak is gebaseerd op „common sense‟-causaliteitsoordelen en dat in-

dividuele rechters op dezelfde wijze met causaliteitsvragen omgaan als „de ge-

wone man‟ dat doet (Hewstone 1989: 4). Dit is overigens ook de ratio van 

„common law‟-rechtsstelsels (Fincham & Jaspers 1980: 101). 

Het zal de lezer mogelijk zijn opgevallen dat in het voorgaande is gespro-

ken over attributietheorie en niet over de attributietheorie. Dit vindt een oor-

zaak in het feit dat er niet sprake is van één omvattende attributietheorie maar 

van diverse groepen attributietheorieën. Aangenomen wordt dat vanaf 1958, 

met het verschijnen van het boek „The psychology of interpersonal relations‟ 

van Heider, kan worden gesproken van attributietheorie. Enigszins afwijkende 

maar eveneens klassieke attributietheorieën zijn opgesteld door Jones & Davis 

(„theorie van corresponderende gevolgtrekkingen‟; 1965) en Kelley („theorie 

van het covariatie-model‟; 1967, 1973).
24

 Voor toepassing in de rechtszaal lijkt 

de attributionele theorie van Bernard Weiner bij uitstek geschikt.  

De attributionele theorie van Weiner  

Bernard Weiner en anderen hebben tussen 1971 en 1986 een attributiemodel 

ontwikkeld voor een specifiek soort gedrag, namelijk het leveren van prestaties 

(Meertens & Von Grumbkow 1988: 102-103). Het sociaal-psychologisch on-

derzoek van Weiner heeft een attributionele (toegepaste) theorie opgeleverd.
25

 

Binnen attributionele theorieën wordt een relatie gelegd tussen attributies en de 

consequentie(s) van attributies.
26

 Kort gezegd gaat het bij de theorie van Wei-

ner om het toeschrijven van oorzaken voor succes of falen bij het bereiken van 

                                                           
23 Deze gedachtegang speelt een belangrijke rol in de zogenaamde „common sense 

filosofie‟ van Thomas Reid. Zie bijvoorbeeld Reid 1997: 215 (oorspronkelijke uit-
gave: 1764). 

24 Een beschrijving van deze theorieën is aan te treffen in Hewstone, Stroebe & Ste-
phenson 1999:168 - 174.  

25 Zie voor het onderscheid tussen een attributietheorie en een attributionele theorie 
noot 23. 

26 Zie ook De Vries & Van der Pligt 1991: 115. Specifieke toepassingsgebieden waar-
voor attributionele theorieën zijn ontwikkeld zijn onder andere prestatie en motiva-
tie, aangeleerde hulpeloosheid, en depressiviteit en intieme relaties. 
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een gesteld doel. De vraag is of het attributionele model van Weiner kan wor-

den toegepast op de attributiepatronen van partijen die betrokken zijn (geweest) 

bij een civielrechtelijke procedure. 

Een civielrechtelijk vonnis of arrest betekent voor de ene partij (gehele of 

gedeeltelijke) winst en voor de andere partij (geheel of gedeeltelijk) verlies. 

Waar het gaat om winnen of verliezen is uit de aard van de zaak sprake van 

competitie. Andere „real world‟-situaties
27

 (binnen een competitieve context) 

waarvoor het attributiemodel van Weiner bruikbaar is gebleken zijn het winnen 

of verliezen van sportwedstrijden (Lau & Russel 1980) en het winnen of verlie-

zen van gemeenteraadsverkiezingen (in een Duitse deelstaat; Försterling en 

Groeneveld 1983). Dit biedt een eerste aanknopingspunt voor de bruikbaarheid 

van de attributionele theorie van Weiner. 

Een ander aanknopingspunt voor de bruikbaarheid van de theorie van Wei-

ner is afkomstig uit een latere publicatie over het onderwerp. Weiner heeft be-

toogd dat de door hem ontwikkelde theorie kan worden toegepast op (alle) situ-

aties waar sprake is van een motivationele episode die volgt op een uitkomst 

die kan worden gezien als het wel of niet bereiken van een doel (Weiner 1985: 

567).  

Een vonnis of arrest kan zonder twijfel worden aangemerkt als een uit-

komst. Het is de uitkomst van een juridische procedure die de procespartijen 

duidelijk maakt of zij het door hen gestelde doel  het winnen van de procedure 

 hebben bereikt of niet. Het vonnis of arrest leidt bovendien een motivationele 

episode in omdat het leidt tot een innerlijke gesteldheid die de betrokken pro-

cespartij brengt tot het verrichten of nalaten van activiteiten, zoals het instellen 

van hoger beroep. Het vonnis in eerste aanleg kan er ook toe leiden dat de ver-

liezer besluit om het er maar bij te laten zitten en aan de veroordeling te vol-

doen (of niet). 

De kern van de theorie van Weiner is dat aan het toeschrijven van oorzaken 

voor succes of falen drie beoordelingsdimensies ten grondslag liggen. Het gaat 

om de dimensies „locus‟, stabiliteit en controleerbaarheid. De dimensie „locus‟ 

maakt onderscheid tussen interne en externe oorzaken. Interne oorzaken liggen 

in de persoon zelf en externe oorzaken liggen buiten de persoon, dat wil zeg-

gen: zijn situationeel. De dimensie stabiliteit geeft aan dat oorzaken stabiel 

kunnen zijn, dat wil zeggen: betrekkelijk onveranderlijk, of instabiel, relatief 

veranderlijk. De dimensie controleerbaarheid heeft betrekking op de mate 

waarin oorzaken beheersbaar zijn door de actor (Meertens & Von Grumbkow 

1988: 103). 

De indeling aan de hand van de dimensieschalen intern-extern, stabiel-instabiel 

en controleerbaar-oncontroleerbaar maakt dat in totaal acht attributiecatego-

rieën kunnen worden onderscheiden: 

1. Intern  stabiel controleerbaar 

2. Intern  stabiel  oncontroleerbaar 

3. Intern  instabiel  controleerbaar  etc. 

                                                           
27 De term wordt hier gebruikt om de tegenstelling met laboratoriumonderzoek te 

benadrukken. 
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Vier algemene attributiefactoren die in de loop der jaren een belangrijke rol 

hebben gespeeld in de literatuur zijn „talent‟, „inspanning‟, „taakmoeilijkheid‟ 

en „geluk‟. Aan de hand van deze attributiefactoren kan het voorgaande nu met 

een voorbeeld worden verduidelijkt. 

Wanneer we een procespartij die een gerechtelijke procedure heeft gewon-

nen vragen naar de oorzaak van haar overwinning, dan kan zij bijvoorbeeld ant-

woorden dat die oorzaak is gelegen in het talent dat zij heeft om anderen (lees: 

de rechter) van de juistheid van het eigen standpunt te overtuigen, in de in-

spanningen die zij zich heeft getroost om de zaak helder aan de rechter voor te 

leggen, in het feit dat debatteren met een tegenstander in de rechtszaal een rela-

tief eenvoudige bezigheid is of in geluk. Dit zijn vier mogelijke attributiefacto-

ren die elk kunnen worden ingedeeld aan de hand van de hiervoor genoemde 

attributiedimensies. 

De attributiefactor „talent‟ is intern (ligt in de persoon), stabiel (is relatief 

onveranderlijk) en oncontroleerbaar (aangeboren en daarom niet beheersbaar 

door de actor). De attributiefactor „inspanning‟ is intern (ligt in de persoon), 

instabiel (is veranderlijk) en controleerbaar (is beheersbaar). De attributiefactor 

„taakmoeilijkheid‟ is extern (ligt niet in de persoon maar is situationeel), stabiel 

(relatief onveranderlijk) en oncontroleerbaar (niet beheersbaar door de actor). 

De attributiefactor „geluk‟ tenslotte is extern (ligt niet in de persoon), instabiel 

(relatief veranderlijk) en oncontroleerbaar (niet te beheersen door de actor). 

Het belang van het indelen van attributiefactoren in dimensiecombinaties is 

dat elk van de acht mogelijke combinaties specifieke psychologische gevolgen 

heeft op motivationeel en emotioneel gebied. Daarover later meer. 

Uit het onderzoek van Weiner is gebleken dat het aantal attributiefactoren in 

beginsel onbeperkt is. Voorts heeft Weiner er op gewezen dat iedere context 

(Weiner gebruikt daarvoor de term „motivationeel domein‟) zijn eigen specifie-

ke „set‟ attributiefactoren kent.
28

 Als voorbeelden van dergelijke motivationele 

domeinen zijn genoemd (Weiner 1983: 533): 

 succes of falen bij politieke verkiezingen (specifieke attributiefactoren in 

die context zijn bijvoorbeeld: vereenzelviging met een politieke partij; per-

soonlijke eigenschappen van de kandidaten; de houding van die kandidaten 

ten opzichte van bepaalde politieke aandachtsvelden) 

 succes of falen bij het maken van een afspraak voor een avondje uit met een 

persoon van het andere geslacht (specifieke attributiefactoren in die context 

zijn bijvoorbeeld: de wens om uit gaan; het hebben van andere verplichtin-

gen; fysieke aantrekkelijkheid) 

 succes of falen bij het aanbieden aan uitgevers van een wetenschappelijk 

artikel (specifieke attributiefactoren in die context zijn bijvoorbeeld: de 

keuze van de redacteuren; het redactioneel oordeel; de degelijkheid van de 

onderzoeksopzet). 

 

                                                           
28 In gelijke zin: Elig & Frieze 1979: 622 - 623 en 632. 
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Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat ook het voeren van een ge-

rechtelijke procedure kan worden aangemerkt als een „motivationeel domein‟ in 

de zin van de attributionele theorie van Weiner. En omdat deze theorie met zich 

meebrengt dat ieder motivationeel domein zijn eigen specifieke set attribu-

tiefactoren kent, moet er voor succes of falen bij het voeren van een gerechte-

lijke procedure ook een dergelijke set attributiefactoren bestaan. 

De verkennende inventarisatie in het onderzoek „Procesbeleving in kort ge-

ding‟ van Bruinsma en Schillemans heeft een aantal attributiefactoren aan het 

licht gebracht die specifiek zijn voor het motivationele domein van succes of 

falen bij het voeren van een gerechtelijke procedure. Daartoe zijn in ieder geval 

te rekenen de slordige, gemakzuchtige en overbelaste rechter-attributie (de Jan-

tje-van-Leiden-attributie), de mr. Stoethaspel-attributie (de eigen advocaat heeft 

er niets van gemaakt), de kadi-attributie (de uitkomst van procedure wordt toe-

geschreven aan de persoon(skenmerken) van de rechter) en de Robin Hood-at-

tributie (de al dan niet vermeende neiging van de rechter om in gevallen van 

ongelijkwaardige posities de in maatschappelijk opzicht zwakkere procespartij 

te beschermen). In de rechtspraktijk zijn juist deze attributiefactoren aan de 

orde van de dag, zoals elke advocaat zal kunnen bevestigen. 

In het voorgaande is gewezen op het belang van het indelen van attributie-

factoren in dimensiecombinaties omdat ieder van de acht mogelijke combina-

ties specifieke psychologische gevolgen heeft op motivationeel gebied. Op 

grond van experimenteel onderzoek is door Weiner vastgesteld dat bepaalde 

attributie-dimensie-combinaties voorspelbare effecten hebben op het gebied 

van het volhouden van bepaald gedrag, het maken van keuzes en het zoeken 

van toenadering of juist distantie ten opzichte van bepaalde mensen, taken of 

activiteiten (Weiner 1983: 531). Dat betekent dat attributie-dimensiecombina-

ties een motivationele component hebben. 

De attributiedimensie „stabiliteit‟ speelt voor wat betreft het motivationele 

aspect een doorslaggevende rol. Wanneer een uitkomst wordt toegeschreven 

aan een stabiele oorzaak, dan zal een zelfde of vergelijkbare uitkomst worden 

voorzien bij vergelijkbaar toekomstig handelen. Wanneer een uitkomst wordt 

toegeschreven aan een niet-stabiele oorzaak, dan realiseert men zich dat de toe-

komst er anders uit kan zien dan het heden. Naar aanleiding van zijn onderzoek 

heeft Weiner in een publicatie van later datum op basis van dit mechanisme een 

„expectancy principle‟ geformuleerd (Weiner 1985: 548 - 573). 

Omdat het rechtssociologisch onderzoek naar procesbeleving dat eerder in 

deze bijdrage ter sprake is geweest, bij herhaling heeft uitgewezen dat tevre-

denheid of teleurstelling over rechtspraak in sterke mate wordt bepaald door 

verwachtingen die rechtzoekenden voorafgaande aan het voeren van een ge-

rechtelijke procedure hebben, lijkt het van wezenlijk belang verder onderzoek 

te doen naar dit aspect. Een eerste poging de hiervoor genoemde vier door 

Bruinsma en Schillemans aan het licht gebrachte attributiefactoren (de Jantje-

van-Leiden-attributie, de mr. Stoethaspel-attributie, de kadi-attributie en de Ro-

bin Hood-attributie) te beschouwen aan de hand van de beoordelingsdimensies 

van Weiner leidt tot de slotsom dat de vier genoemde attributiefactoren alle de 

externe positie innemen op de beoordelingsschaal „locus‟. Ze hebben boven-
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dien alle een relatief instabiel karakter. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat 

ze samenhangen met de persoon van de rechter of de advocaat.
29

 In een volgen-

de procedure zou een andere rechter zitting kunnen houden of een andere ad-

vocaat in de arm genomen kunnen worden. De attributiefactoren die samenhan-

gen met de persoon van de rechter kunnen worden ingedeeld aan de negatieve 

zijde van de controleerbaarheidsdimensie. Op de persoon(lijkheid) van de rech-

ter kunnen procespartijen geen invloed uitoefenen. Evenmin kunnen partijen 

zelf vooraf bepalen welke rechter zal worden belast met de behandeling van het 

geding. De mr. Stoethaspel-attributie kan echter worden geplaatst aan de posi-

tieve zijde van de controleerbaarheidsdimensie. Op de persoon(lijkheid) van de 

advocaat kan weliswaar geen invloed worden uitgeoefend, maar men kan des-

gewenst wel een andere advocaat inschakelen. 

Instabiele attributies plegen op grond van het „expectancy principle‟ van 

Weiner te leiden tot verminderde zekerheid over toekomstige uitkomsten en  

kort gezegd  de conclusie dat de toekomst er anders uit kan zien dan het he-

den. Het ligt daarom voor de hand dat de proces-partijen bij wie Bruinsma en 

Schillemans de hiervoor genoemde attributiefactoren hebben vastgesteld (nog 

los van de vraag of deze partijen hun zaken hebben gewonnen of verloren) voor 

zichzelf de conclusie hebben getrokken dat rechtspraak in ieder geval tot op ze-

kere hoogte een onzeker avontuur is. Dit geldt eens te meer voor procespartijen 

die een procedure in hoger beroep hebben gevoerd omdat die partijen kunnen 

vergelijken.  

De theorie over procedurele rechtvaardigheid heeft laten zien dat ervaringen 

en percepties een basis kunnen vormen voor toekomstig gedrag van proces-

deelnemers. Uit het voorgaande blijkt dat dit in nog sterkere mate geldt voor de 

attributionele theorie van Weiner. We hebben gezien dat attributies motivatie 

beïnvloeden en daarom de voorwaarden vormen voor toekomstig gedrag. Nu de 

theorie van Weiner zich in het bijzonder richt op aspecten van motivatie en 

emotie is zij daarom, meer dan welke andere attributie- of attributionele theorie 

ook, geschikt voor onderzoek naar procesbeleving. 

Een ander voordeel van het gebruik van de attributionele theorie van Wei-

ner wordt gevormd door de omstandigheid dat deze het mogelijk maakt onder-

zoek te doen naar procesbeleving op een dieper psychologisch niveau. Het in 

het voorgaande besproken onderzoek naar procesbeleving beperkt zich in het 

algemeen tot het registreren van tevredenheid of percepties van procesdeelne-

mers. In een enkel onderzoek zijn ook de attitudes van procespartijen onder-

zocht. Met het inventariseren van attributies van procespartijen wordt nog een 

extra stap gezet. Daarbij wordt het vonnis of arrest als ijkpunt genomen omdat 

dat de winst of het verlies van een procespartij concretiseert en daarmee de 

emotionele en motivationele gevolgen inleidt. De theorie van Weiner heeft dui-

delijk gemaakt dat juist de causale attributies in die fase er voor zorgen dat de 

                                                           
29 Ik zou mij kunnen voorstellen dat de persoon van de rechter of advocaat een stabie-

le attributiefactor is voor repeat players die altijd gebruik maken van de diensten 
van dezelfde advocaat of die veelvuldig procederen ten overstaan van dezelfde rech-
ter. Die relatieve instabiliteit is opmerkelijk omdat de heersende leer onder juristen 
juist is dat het recht stabiel is en de rechter onpersoonlijk, dat wil zeggen volgend! 
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motivatie ontstaat voor toekomstig gedrag. Onderzoek van Van Koppen en 

Malsch heeft duidelijk gemaakt dat een gewonnen procedure nog geen gewon-

nen zaak is omdat procespartijen die door de rechter in het ongelijk zijn gesteld 

er veelvuldig in slagen zich aan hun betalingsverplichtingen te onttrekken (Van 

Koppen en Malsch 1992: 1104).
30

 Dat is evident ongewenst gedrag. Aan dat ge-

drag ligt een bepaalde motivatie ten grondslag en die motivatie is op zijn beurt 

gebaseerd op causale attributies. Het verkrijgen van inzicht in de attributiepa-

tronen van procespartijen is daarom van essentieel belang. Het betekent bo-

vendien dat het beïnvloeden van die causale attributies gevolgen heeft voor de 

motivatie en het daaruit voortvloeiende gedrag van de betrokken procespartij-

en. Op die wijze kan wellicht een bijdrage worden geleverd aan het ontstaan 

van meer gewenst gedrag aan de zijde van de procespartijen die door de rechter 

zijn veroordeeld.  

De relatie met het werk van Luhmann 

In het voorgaande is aan de orde geweest dat het ontstaan van attributies voort-

vloeit uit onze behoefte om onszelf en onze omgeving te doorgronden en te be-

grijpen. Attributies vormen een leidraad voor ons toekomstig handelen (Weiner 

1985: 548). Wanneer we nog even terugkeren naar het werk van Luhmann, dan 

valt op dat Luhmann zijn theoretische beschouwingen heeft gebaseerd op het 

thema „complexiteitsreductie‟. Hiervoor is er al op gewezen dat de wereld in en 

om ons heen volgens Luhmann onmetelijk complex is. Daarom heeft de mens 

er behoefte aan die complexiteit te reduceren. Dat gebeurt door kennis op te 

bouwen die als basis kan dienen bij de vorming van verwachtingspatronen. 

Deze verwachtingspatronen maken volgens Luhmann zinvol handelen mogelijk 

(Michiels 1980: 282 - 283). 

Uit deze formuleringen blijkt dat de attributionele theorie van Weiner en de 

theoretische inzichten van Luhmann zijn gebouwd op hetzelfde fundament: het 

verkrijgen van een beter inzicht in het functioneren van onszelf en de wereld 

om ons heen en de (al dan niet bewuste) wens ons handelen op dat inzicht af te 

stemmen. Ook op een ander punt vertoont het werk van Weiner gelijkenis met 

dat van Luhmann. Luhmann heeft gewezen op het psychologische mechanisme 

van het Zurechnen dat kan worden gebruikt om om te gaan met teleurstelling 

over niet uitgekomen verwachtingen. Een persoon die is teleurgesteld over het 

niet uitkomen van een bepaalde verwachting kan de schuld van het ontstaan van 

de discrepantie tussen die verwachting en de realiteit bij iemand anders leggen 

die een handeling heeft verricht (of heeft nagelaten te verrichten) die verband 

houdt met de oorspronkelijke, maar uiteindelijk teleurgestelde verwachting 

(Luhmann 1978: 34). Dit is een zuivere vorm van egotistisch attribueren. 

De rechtssociologische visie van Luhmann sluit opmerkelijk goed aan bij 

hetgeen naar voren is gebracht door Weiner en anderen. Het door Luhmann ge-

noemde mechanisme van Zurechnung is aan te merken als een vorm van attri-

                                                           
30 Zie ook het themanummer „Na de uitspraak. Gevolgen van geschillenbeslechting.‟ 

van Recht der Werkelijkheid (2000). 
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butie. Bovendien is het aanzienlijke belang van de rol van verwachtingen in het 

theoretisch gedachtegoed van beide auteurs opvallend. Men zou zelfs staande 

kunnen houden dat de uitkomsten van het empirisch onderzoek van Weiner de 

juistheid van in ieder geval een deel van de theorie van Luhmann bevestigen.  

Besluit 

Attributietheorie lijkt een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het onder-

zoek naar procesbeleving, zo is in het voorgaande betoogd. In de literatuur is 

naar voren gebracht dat attributieprocessen vooral kunnen worden waargeno-

men bij niet-verwachte uitkomsten (Försterling 2001: 15-17). Dat doet vermoe-

den dat vooral de verliezende procespartijen informatief onderzoeksmateriaal 

zullen aanleveren. Het wachten is daarom onder andere op de zondebokken die 

de verliezers zullen aanwijzen. Verliezen is niet leuk, maar wel weer boeiend 

om van buitenaf mee te maken, schreef Mart Smeets al. 
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Door het oog van verdachte en dader: 
ervaringen en meningen over de gang door het strafproces 

M. Malsch 

“Op de 3e Studiedag voor het Nederlandse Gevangeniswezen gehouden 

in april 1955 te ’s-Gravenhage, is gesproken over de wenselijkheid een 

onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de strafrechtspleging in 

ruimen zin door de passief daarbij betrokkenen wordt ervaren. Gesteld 

is dat het gevaar dreigt dat wij het strafrechtelijk beleid eenzijdig zien, 

nl. vanuit het gezichtspunt van de autoriteiten en functionarissen wier 

taak het is het strafrecht te realiseren. Willen wij zo diep en zo veelzij-

dig mogelijk doordringen in de problemen van het strafrechtelijk beleid, 

dan moeten wij profiteren van de ervaringen en beschouwingen van de-

genen die dit beleid hebben ondergaan en die juist daardoor hun geheel 

eigen visie hierop hebben. Dit onderzoek, dat wil bijdragen tot inzicht 

in de wijze waarop de gedetineerden het strafrechtelijk beleid op sub-

jectieve wijze ervaren, is thans voltooid.”  (Woord vooraf bij R. Rijk-

sen, 1961, Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging. As-

sen: Van Gorcum, 2e druk). 

Inleiding 

Bovenstaand citaat is afkomstig uit een boek dat 956 fragmenten uit brieven 

weergeeft van gedetineerden over hun percepties van en ervaringen met hun 

gang door het strafproces, van aanhouding tot en met het uitzitten van een straf. 

In acht huizen van bewaring en elf gevangenissen verspreid over Nederland is 

ten behoeve van dit boek aan gedetineerden gevraagd hun ervaringen met het 

„strafrechtelijk beleid‟ op te schrijven. De brieven die zijn ontvangen zijn door 

Rijksen anoniem gemaakt en gerangschikt naar een aantal onderwerpen. In 

totaal zijn 901 brieven ontvangen die in 956 fragmenten zijn onderverdeeld. 

Het boek geeft de ongekuiste versies weer, inclusief de spelfouten die erin zijn 

gemaakt. De fragmenten geven een indringend beeld van hoe de detentie en het 

strafproces door de betrokkenen werden ervaren. Het materiaal wordt natuurlijk 

zwaar gekleurd door de tijd waarin het werd opgetekend (de vijftiger jaren van 

de vorige eeuw), maar bepaalde percepties van de brievenschrijvers, en zeker 

die over ervaringen met het opgesloten zijn an sich, zijn heden ten dage wel-

licht nog ongeveer hetzelfde.  

Het boek zorgde bij de verschijning voor grote ophef onder de rechterlijke 

macht en bij de regering. Velen vonden dat aan gevangenen eigenlijk niet hun 

mening diende te worden gevraagd. Tegenwoordig denken velen daar waar-
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schijnlijk anders over, mede op grond van een grotere bekendheid over de situ-

atie in gevangenissen en huizen van bewaring door de berichtgeving in de me-

dia en door wetenschappelijk onderzoek. Een andere reden voor een gewijzigde 

attitude is wellicht dat uit onderzoek bekend is geworden dat een correcte, hu-

mane bejegening in tal van situaties van belang kan zijn voor toekomstig ge-

drag van betrokkenen. Met name de theorie van, en het onderzoek naar, proce-

durele rechtvaardigheid, en de theorie van Luhmann hebben op dit punt een 

belangrijke bijdrage geleverd.1 

Na het verschijnen van dit boek van Rijksen is er bij weten van de auteur 

van deze bijdrage nooit meer een soortgelijk boek in Nederland verschenen 

waarin de uitspraken van een dermate grote groep direct betrokkenen in het 

strafrecht zodanig centraal staan. Wel is een aantal wat beperktere en wat meer 

toegespitste studies geschreven. Andere bijdragen in deze special gaan in op 

een aantal van deze studies naar percepties van verdachten en veroordeelden.2 

De uitspraken die door Rijksen zijn genoteerd worden in deze bijdrage ge-

plaatst tegen de achtergrond van een theorie die de laatste decennia van de vo-

rige eeuw, dus ná het verschijnen van het boek van Rijksen, is ontwikkeld. 

Braithwaite formuleerde in 1989 zijn theorie over Reintegrative Shaming. Deze 

theorie geeft een verklaring voor het ontstaan en voortduren van criminaliteit 

die is gebaseerd op schaamteprocessen. Mensen die zich schamen voor hun 

gedrag zijn volgens deze theorie gevoeliger dan anderen voor afwijzing en zou-

den daarom minder snel overgaan tot criminaliteit of na een sanctie recidiveren. 

Braithwaite maakt daarbij een onderscheid tussen schaamteprocessen die leiden 

tot integratie van een verdachte of veroordeelde, en schaamteprocessen die hem 

juist buitensluiten en dus integratie onmogelijk maken. Veel uitspraken van de 

gedetineerden die hun medewerking verleenden aan het onderzoek van Rijksen 

geven blijk van schaamte: over wat ze hadden gedaan, over het in het openbaar 

terechtstaan, en over wat de pers over hen bericht. Ook bevatten de fragmenten 

van de gedetineerdenbrieven uitspraken over integratie- en buitenslui-

tingsprocessen die niet primair het gevolg zijn van schaamte, maar in de eerste 

plaats worden veroorzaakt door de detentie zelf.  

In deze bijdrage wordt onderzocht of gedetineerden zich schamen, wat de 

aanleidingen ervoor zijn, en of de schaamte leidt tot integratie of tot uitsluiting. 

Er wordt eveneens aandacht geschonken aan vormen van uitsluiting die los 

staan van schaamte. Tot besluit worden conclusies getrokken over het belang en 

het gevaar van shaming („schamen‟ in actieve zin), zowel voor de rechtsprak-

tijk als voor het beleid en de theorie. Op basis van het in deze bijdrage bespro-

ken materiaal kunnen geen conclusies worden getrokken over hoe vaak schaam-

te in werkelijkheid vóórkomt en hoe het het toekomstig gedrag van veroordeel-

den beïnvloedt, daarvoor is het materiaal te beperkt en teveel van kwalitatieve 

aard. De aangehaalde brieffragmenten geven dus slechts een illustratie van 

schaamteprocessen en hoe deze worden ervaren. Er kan op basis van het mate-

                                                           
1  Zie hierover met name de bijdragen van Van der Leij en Minekus in deze special. 
2  Zie met name de bijdragen van Vruggink en Janssen in deze special. 
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riaal geen voorspelling worden gedaan over de relatie tussen schaamte en toe-

komstig gedrag. 

Schaamte en integratie 

De theorie van Reintegrative Shaming (Braithwaite, 1989) tracht een verklaring 

te vinden voor (crimineel) gedrag als gevolg van het aan- of afwezig zijn van 

schaamteprocessen. Daarbij verwerpt Braithwaite niet de bestaande verkla-

ringstheorieën maar integreert ze en vult ze aan. Zo neemt hij inzichten over uit 

de labelling theory, de subcultural theory, de control theory, de opportunity 

theory en uit learning theories. Mensen die zich schamen over hun criminele 

gedrag zullen, volgens deze theorie, minder snel geneigd zijn nogmaals dat ge-

drag te vertonen. Slechts mensen met een bepaalde betrokkenheid of band met 

anderen zijn gevoelig voor af- of goedkeuring en zijn daarmee geneigd zich te 

schamen over dingen die ze verkeerd doen. Braithwaite benadrukt het belang 

van informele sociale controle en van de gemeenschap. Shaming is in zijn visie 

het actief uitdrukken van afkeuring van een bepaald gedrag. Dit moet bij voor-

keur gebeuren door personen die van betekenis zijn voor de dader. Wederzijds 

afhankelijke personen zijn dus meer vatbaar voor beschaming dan personen die 

sterk geïsoleerd leven. 

Braithwaite stelt dat er een aantal factoren is waarmee gevoeligheid voor 

schaamte samenhangt. Bestaande criminologische theorieën hebben geleerd dat 

leeftijd van belang is: onder de 15 en boven de 25 jaar zijn mensen meer ge-

neigd tot schaamte. Mensen die gehuwd zijn blijken minder criminaliteit te 

plegen dan niet-getrouwden. Geslacht is ook een belangrijke variabele: vrou-

wen plegen aanzienlijk minder strafbare feiten dan mannen. Dit schijnt onder 

meer veroorzaakt te worden door het feit dat vrouwen een grotere betrokken-

heid bij anderen hebben dan mannen; zij zullen zich dan ook eerder schamen 

voor foutief gedrag dan mannen. Ook het type maatschappij heeft zijn invloed: 

in maatschappijen waarin de nadruk ligt op gemeenschappelijke belangen en 

minder op individuele ontwikkeling schijnt schaamte een gebruikelijker ver-

schijnsel te zijn dan in maatschappijen die deze kenmerken niet bezitten. Dit 

hangt tevens samen met factoren als verstedelijking en mobiliteit van de bevol-

king. Mensen die regelmatig verhuizen hebben minder sterke banden en vaker 

los werk. In Aziatische landen is veel minder criminaliteit dan in bijvoorbeeld 

de Verenigde Staten, en dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat in de 

eerstgenoemde landen een uitgebreidere schaamtecultuur is, en de individuali-

sering er minder ver is doorgevoerd. 

Schaamte kan integrerend werken, maar ook uitstotend. Dit hangt af van re-

acties van de omgeving op een strafbaar feit. Bij uitstoting wordt de persoon 

van de dader in zijn geheel afgewezen, en niet slechts zijn daad. Er kan bij uit-

stoting een versterkend effect optreden dat de dader in een vicieuze cirkel doet 

belanden. De uitstoting werkt als een self-fulfilling prophecy: omdat de dader 

zich uitgestoten voelt zijn er ook weinig remmen om hem van slecht gedrag af 

te houden. Vaak zullen daders in zo‟n situatie dan ook contact zoeken met an-
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dere groepen waar zij zich wel door geaccepteerd voelen, en het ligt voor de 

hand dat dit criminele groeperingen zijn. Bij integratie richt de afkeuring zich 

niet op de persoon in zijn geheel, maar wordt alleen de daad afgekeurd. Tege-

lijkertijd wordt getracht om de dader niet een stigma op te plakken en hem zijn 

werk, huis en gezin te laten behouden, om verder afglijden te voorkomen.  

Schaamte wordt opgewekt door de confrontatie van de dader met het slacht-

offer en met de eigen vertrouwensfiguren. Braithwaite is zich bewust van de 

risico‟s die er kleven aan het gebruik van schaamte als instrument om te pogen 

criminaliteit te reduceren: het kan onder meer uitmonden in vormen van intole-

rantie, in ordeloosheid of in een te repressieve staatsmacht (Aertsen, 2001). 

Daarom benadrukt hij dat beschaming alleen zal kunnen gebeuren in de functie 

van het bevorderen van vrijheid: het handhaven van een domein (dominion) 

waarbinnen iemand zijn rechten en vrijheden onbelemmerd kan uitoefenen 

(Braithwaite & Pettit, 1990). Het gaat daarbij om het herstel van het dominion 

van zowel slachtoffer als dader. 

Uitspraken van gedetineerden 

Schaamte en integratie vormen dus centrale concepten in de theorie van 

Braithwaite. Schaamte zou (re)integratie als doel moeten hebben: in werkelijk-

heid echter leidt schaamte vaak tot uitsluiting. Veel strafrechtelijke sancties 

hebben eveneens uitsluiting tot gevolg: in de gevangenis verliezen veroordeel-

den huis en werk, en zij scheiden vaak van echt. Bovendien leiden deze straffen 

regelmatig tot een stigma: het is moeilijker om weer aan het werk te komen, en 

ook familiaire en vriendschapsrelaties verzwakken als iemand in de gevangenis 

heeft gezeten.  

Een aanzienlijk deel van de fragmenten van de brieven die door Rijksen zijn 

opgetekend blijken te zijn gewijd aan schaamtegevoelens. De verdachte 

schaamt zich als hij3 op zijn werk wordt aangehouden, immers zijn collega‟s 

zien dan hoe hij in de handboeien wordt afgevoerd (Fragment nr. 11). Een an-

der wordt tijdens een confrontatie met getuigen tussen een tiental politiemannen 

geplaatst. Hijzelf staat als enige ongeschoren en zonder boord tussen tien poli-

tiemannen die natuurlijk allemaal een net uniform aan hebben (nr. 97).  

In deze tijd werden gevangenen nog „per spoor‟ vervoerd. Eén gedetineerde 

vond dit “afschuwelijk, dat tientallen gevangenen op transport worden gesteld 

per spoor zodat een ieder kan zien, dat is een gevangene (...) worden ten spot 

gesteld aan een ieder, iets wat iedere gevangene één der ergste straffen vindt. 

Zij willen allen liever een week langer „zitten‟ als hun dat maar niet aangedaan 

wordt, terwijl er toch honderden liters benzine verknoeid worden, kan zo‟n 

transport toch ook wel per auto plaats vinden.” (nr. 196). 4 

                                                           
3  Het grootste deel van de brievenschrijvers was, voor zover te achterhalen, van het 

mannelijke geslacht. 
4  De spelfouten zijn uit de verschillende citaten verwijderd door de auteur van deze 

bijdrage. 
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Het graven door de reclassering in persoonlijke omstandigheden van de ver-

dachte wordt eveneens als pijnlijk en beschamend ervaren. Een gedetineerde 

vraagt zich af of “de beledigde Gemeenschap nu werkelijk wel het recht heeft, 

zich n.a.v. een delict zó diep in het persoonlijke leven van de delinquent te be-

geven en deze daardoor eens te meer tot haar eigendom te maken.” (nr. 236). 

Een andere gedetineerde vindt een vraag van de reclasseringsambtenaar over de 

meest intieme huwelijksbeleving “onkies” (nr. 238). Veel gedetineerden zijn 

van oordeel dat te diep wordt gegraven in hun verleden. Ook het feit dat inlich-

tingen worden ingewonnen bij zo veel mogelijk mensen, waardoor dezen er 

allemaal achter komen dat de betrokkene verdacht wordt van een strafbaar feit, 

kan niet altijd op goedkeuring van de briefschrijvers rekenen. 

Ook over de rol van de pers zijn de gedetineerden vaak niet te spreken. Zij 

vinden het voldoende dat zij in het openbaar terecht moeten staan. “Moet we-

reldkundig worden gemaakt dat die en die persoon dat en dat gedaan heeft? Zo 

weet iedereen buiten de intieme kring het en is de kans groot, dat men later, bij 

een sollicitatie of dergelijk hoort „O, bent u die en die‟.” (nr. 423, samengevat). 

Het voorlezen van het dossier op een openbare zitting leidt bij sommigen tot 

schaamte. De schrijver van Fragment nr. 329 merkt naar aanleiding van het 

voorlezen van het dossier op de openbare zitting op: “... ik wilde niets liever 

dan mij zo spoedig en zo lang mogelijk verbergen voor de hele mensheid, zo 

intens schaamde ik mij bij het aanhoren van al die feiten, die nu en tijdens de 

daad hebben plaatsgevonden.”  

Sommige gedetineerden zouden er de voorkeur aan geven dat de zitting al-

leen door familieleden zou worden bezocht, en dat anderen er niet bij zouden 

mogen zijn. “Dit moest alleen voor familie toegankelijk zijn, ook terwijl de 

getuigen nog in de zaal zitten wordt je hele dossier voorgelezen. Dat zijn din-

gen die niet deugen. Wat heeft een ander daar mee te maken? En meestal maakt 

het de mensen die voorkomen bitter, en jagen zodoende nog de heren achter de 

groene tafel nog tegen hun in ‟t harnas. Ik heb er zelf wel voorgestaan dat men 

mijn Dossier voorlas en ik wilde opvliegen om ze het eens te vertellen dat ik 

dat allang goed wist wat daar in staat, en hun net zo goed. Maar je moet je in-

houden.” (nr. 427). 

Het openbare karakter van het strafrechtssysteem, niet alleen van zitting en 

uitspraak maar ook van de fase daarvóór, leidt dus tot schaamte bij waarschijn-

lijk een aanzienlijk deel van de verdachten en veroordeelden. Deze schaamte 

lijkt niet direct tot herintegratie van de verdachte of veroordeelde te leiden. Het 

laatst aangehaalde citaat wijst eerder op het tegendeel: gesteld wordt dat het 

oplezen van het dossier tot woede en weerzin bij de verdachte tegen de rechters 

leidt. Harde uitspraken over de mate waarin schaamte primair integrerend of 

juist uitstotend werkt vallen op basis van het gepresenteerde materiaal echter 

niet te doen. De citaten geven slechts de percepties en ervaringen van de gede-

tineerden weer, niet hun toekomstig gedrag. Kwantificering van (on)tevreden-

heidsgevoelens is op basis van dit materiaal niet mogelijk. 
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Andere aspecten van integratie en uitsluiting 

Persoonlijk contact kan het ondergaan van een detentie, en daarmee het oordeel 

over het strafrechtssysteem, verbeteren. De schrijver van Fragment 529 stelt 

bijvoorbeeld: “Een grote steun voor vele gedetineerden kan het gesprek zijn 

met een Directeur, die zoals ik hem meemaakte, de onder zijn hoede gestelde 

gedetineerde als mens beschouwt, die hem weer moed geeft om de straftijd 

door te maken en de gedetineerde sterkt in het begrip, dat hij in bijzondere ge-

vallen bij deze Directeur terecht kan.” Het contact met de „bewaarders‟ wordt 

door sommigen ook op prijs gesteld: “... het opvallende is dat verschillende 

gevangenisbewaarders de jongens helpen en bemoedigen om deze tijd hier zo 

plezierig mogelijk door te brengen. Er zijn verschillende bewaarders die de 

jongens persoonlijk spreken en ‟n opbeurend woord geven, of je helpen bij je 

moeilijkheden. Ik hoop dat dit inzicht in alle bewaarders mag komen, want dan 

gaan de meeste jongens hier beter vandaan dan dat ze er gekomen zijn.” (nr. 

555). Met name de laatste zinsnede lijkt er op te wijzen dat een goed contact 

met het personeel een toekomstige integratie kan bevorderen. Andere positieve 

geluiden die door de gedetineerden naar voren werden gebracht betroffen vaak 

het kunnen werken en studeren tijdens detentie. Men vond werk en opleiding 

van groot belang om na de detentie een zinvol leven te kunnen opbouwen. Over 

werken en loon werden overigens ook veel negatieve geluiden voortgebracht: 

vaak is het werk geestdodend en het loon minimaal. Velen vragen zich af waar-

om er geen volwaardige opleidingen kunnen worden gevolgd in detentie zodat 

men na ontslag tenminste enige kans heeft op een baan.  

Uit de fragmenten van de brieven blijkt dat gedetineerden verschillende as-

pecten aanroeren die reïntegratie kunnen bevorderen of juist tegengaan. De 

schrijver van Fragment 839 stelt bijvoorbeeld: “En tot mijn spijt zie ik ook 

helemaal het nut niet in van die lange straffen. Want ik ben ervan overtuigd dat 

de mens als hij twee of drie jaar vastzit beter en geschikter voor de maatschap-

pij is, als dat hij 10 of 15 jaar zit, want dan is hij lichamelijk en geestelijk totaal 

verloren. En de straf die hier op gelegd wordt is hier vaak nog niet eens het 

ergste. Maar wat ik heel erg vind is dat men meermalen voor één en dezelfde 

feit veroordeeld wordt. Eerst door de rechtbank, dan door de pers, en dan nog 

door het publiek, dat geldt ook voor als men later nog eens terugkomt. Maar het 

ergste is wel dat men ook nog datgene kwijtraakt dat je boven alles lief is, je 

gezin. De kinderen worden van je verwijderd, die weten niet meer dat ze een 

Vader hebben. De vrouw zoekt een andere man, of omdat de natuur zijn rech-

ten eist, of omdat ze genoodzaakt is een andere kostwinner te zoeken.” (nr. 

839). Echtscheiding wordt door veel gedetineerden genoemd als het gevolg van 

hun detentie. Dit zal de reïntegratie van de veroordeelde na zijn gevangenisstraf 

niet hebben bevorderd. 

Sommige gedetineerden stellen zich expliciet de vraag wat Justitie eigenlijk 

wil met straffen: “Is de opgelegde straf alleen een vergelding voor datgene wat 

men misdaan heeft of wil zij proberen een ander, beter mens terug te geven aan 

de maatschappij?” (nr. 834). Detentie heeft volgens sommigen een fnuikende 

uitwerking op het „moreel‟ van de gevangene, en dit mist niet zijn invloed op 
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de situatie na de straf. Fragment 843 stelt: “... kwam toen alleen in de cel en ik 

weet niet of U dat meevoelt maar dan begint er een strijd op leven en dood. (...) 

Als men zo voor het eerst in een cel komt is dat onmenselijk. (...) Dan volgt er 

een tijd die de meeste slachtoffers eist. Want wie zich hiertegen niet verhardt en 

zegt, daar kom ik door, laat ze naar de maan lopen, laat ze dit laat ze dat. Wie 

dat niet doet begint te tuchten. Van die tachtig daar ik van schreef zijn er de 

meeste die weer met de justitie in aanraking komen.”  

Veel gedetineerden schrijven over de problemen die optreden bij het vrijko-

men. Het zijn veelal de recidivisten die hierover berichten. De schrijver van 

Fragment 887 stelt bijvoorbeeld: “Wanneer er hier een met ontslag gaat die hier 

een paar jaar heeft doorgebracht, bij vele gevallen, sobere kleding, schoeisel 

enz. weinig geld geen werk  die wordt hier zonder toekomst op straat gezet, 

dus die is genoodzaakt hier weer terug te komen, de maatschappij is voor deze 

gesloten.” Een andere gedetineerde beschrijft de situatie bij ontslag uit de ge-

vangenis: “Als iemand uit de gevangenis komt, die een, twee of drie jaren heeft 

gezeten, dan staat hij als een schuw dier tegenover de maatschappij, dan weet 

hij eerst niet wat voor een houding hij aan moet nemen. (...) Maar als de eerste 

dagen zijn verstreken en men gaat op zoek naar de een of andere betrekking 

dan komt pas de eigenlijke straf die men heeft te slikken, want dan komt men 

bij een Patroon zich aanmelden of vragen voor werk, dan wordt gevraagd wat is 

Uw beroep, waar heeft U de laatste tijd gewerkt. (...) Enige dagen later krijgt 

men inderdaad bericht maar niet van hetgeen je gehoopt had. Er wordt je be-

leefd mede gedeeld dat alle plaatsen voorzien zijn.” Het geldgebrek onder 

voormalige gevangenen, dat in de tijd dat deze fragmenten werden geschreven 

veel groter moet zijn geweest dan heden ten dage, werkt een gewenste integra-

tie na het verlaten van de gevangenis sterk tegen. Er was voor velen nauwelijks 

geld om bijvoorbeeld goede kleren te kopen. Soms was er een fiets nodig om 

daar mee naar het werk te gaan, maar er zou eigenlijk eerst gewerkt moeten 

worden om een fiets te kunnen kopen. Velen geven aan dat zij uit armoede toch 

weer het verkeerde pad zijn opgegaan. Hoewel dit natuurlijk niet verdedigbaar 

is, maken de fragmenten de achtergronden van deze keuzes wel goed duidelijk. 

De afstand tot rechters en officieren van justitie 

Er wordt door sommige schrijvers van fragmenten een behoorlijke afstand erva-

ren tussen henzelf en de leden van de rechterlijke macht. Zo stelt de schrijver 

van Fragment 311: “Ik kan met zekerheid aannemen, dat geen van de rechter-

lijke macht ooit een voet in een HvB (Huis van Bewaring) heeft gezet. Laat 

staan, dat hij weet hoe of de toedracht, de levenswijze is! Ik neem ook aan, dat 

de personen, die de Rechtbank vormen, zich nooit of te nimmer realiseren, 

wanneer zij een strafmaat uitspreken, wat zij uitspreken. Het is een sleur ge-

worden.” Er is veel kritiek op een verondersteld gebrek aan inlevingsvermogen 

van rechters in de „gewone man‟ die een misdrijf pleegt. Dit geldt te meer om-

dat leden van de rechterlijke macht vaak zelf uit „hogere kringen‟ komen, en 

bijvoorbeeld baron of jonkheer zijn.  
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De afstand tot de professionele procesdeelnemers die door de briefschrijvers 

wordt ervaren werpt een licht op een sterk in het oog springend aspect van het 

Nederlandse rechtssysteem: het ontbreken van een lekenelement erin waardoor 

de mate van professionaliteit van het systeem sterk is toegenomen (Bossers, 

1987; Malsch & Nijboer, 1999). Als neveneffect van het feit dat rechters vrij-

wel exclusief professionals zijn en Nederland geen jury‟s kent, is er waar-

schijnlijk een grote afstand ontstaan tussen justitiabelen en de rechterlijke 

macht. De kritiek van de briefschrijvers die deze afstand signaleerden richt zich 

onder meer op de begrijpelijkheid en de verstaanbaarheid van wat op de zitting 

wordt behandeld, en op de attitudes van de rechters: “ (...) De Officier van Jus-

titie echter maakt zich vaak er belachelijk door zeer slechte woordkeus en 

soms, heel soms, interpreteert hij verkeerd. Bovendien zou ik hier nog willen 

opmerken dat het een openbare zitting is en dat dan ook iedereen de OvJ moet 

kunnen verstaan. Als ik één opmerking zou mogen maken t.a.v. de Rechters 

laten ze dat vervloekte fluisteren onder elkander tijdens de zitting nalaten. 

Meestal heeft ‟t niets om het lijf maar ‟t werkt irriterend.” (nr. 324).  

Een andere steen des aanstoots is de geringe tijd die vaak voor zittingen 

wordt uitgetrokken: “De zitting werd in vriendelijke toon gehouden. Er worden 

de verdachte echter te weinig vragen gesteld en er wordt hem gedurende de zit-

ting practisch geen tijd gegeven om zijn gedachten te uiten. Men krijgt zeer 

sterk de indruk dat de president de stukken heeft doorgelezen en het vonnis 

reeds vast staat. De verdediging komt hierdoor slechts ten dele tot zijn recht.” 

(nr. 346). 

Sommigen zijn zeer positief over de zitting. Zo stelt de schrijver van Frag-

ment 319: “De rechtszitting is mij persoonlijk honderd procent meegevallen. 

Hier laten ze je zien dat je fout bent geweest maar geven ze je toch ook nog 

weer een kans als je tenminste je volledige medewerking hebt verleend.” Ook 

de schrijver van Fragment 320 is erg positief: “Wat betreft mijn behandeling 

van de strafzaak voor de Rechtbank was heel rustig (...). Ik ben rustig onder-

vraagd, en ik ging opgelucht weer naar de cel. (...) Ook de parketwachten zijn 

uiterst correct, en zullen je veel eerder moed inspreken dan afsnauwen (...).” 

Dat het oordeel over hoe het op de zitting toegaat wel enig verband houdt met 

de eigen schuldgevoelens blijkt uit Fragment 322: “Overtuigd van eigen schuld 

en van de noodzaak tot strafoplegging heb ik geen bijzondere opmerkingen 

over de zitting, waarin mijn zaak behandeld werd. De Officier was rustig en on-

verwacht-matig in zijn terminologie; de President, een levenswijs en impulsief 

man, voer wel heftig tegen mij uit, doch helaas ... niet onverdiend. De houding 

van de rechtbank was clement; de straf m.i. humaan.”5 

Verschillende gedetineerden zijn echter minder positief over het verhoor en 

de verdere gang ter zitting. Een substantieel aantal noemt het onderling lachen 

en praten van rechters en het feit dat sommige rechters erg weinig tijd nemen 

voor de zitting.  

                                                           
5  Zie over dit verband tussen schuld en het oordeel over de rechter eveneens de bij-

dragen van Vruggink en Janssen in deze special. 
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Schaamte en integratie tegenwoordig 

De fragmenten die hierboven zijn weergegeven zijn in de vijftiger jaren van de 

vorige eeuw opgetekend. Zouden percepties en oordelen van gedetineerden he-

den ten dage substantieel verschillen van die uit het boek van Rijksen? Wellicht 

zijn de problemen bij het vrijkomen tegenwoordig iets anders en verschillend 

gekleurd dan toen. De financiële middelen waarover iemand beschikt die net uit 

de gevangenis komt zijn nu waarschijnlijk omvangrijker dan toen; dit neemt 

niet weg dat ook tegenwoordig uit de gevangenis ontslagenen waarschijnlijk 

met veel integratieproblemen worstelen die lijken op die van wetsovertreders 

van enkele decennia terug, zoals moeite bij het vinden van werk, huis en een 

relatie. Schaamte nam in de vijftiger en zestiger jaren een plaats in in de be-

levingswereld van verdachten en gedetineerde; dat hebben de brieffragmenten 

van Rijksen wel laten zien. Heden zal dat ongetwijfeld ook nog zo zijn, maar 

het valt niet uit te sluiten dat de aard en de omvang van de schaamte anders zijn 

door maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorge-

daan.  

De afstand tot rechters en officieren van justitie was groot in de tijd van 

Rijksen. Wellicht is die afstand inmiddels iets verkleind doordat een grotere va-

riëteit van achtergronden is vertegenwoordigd in de zittende en staande rech-

terlijke macht, en ook de rechterlijke macht deelt in de algemene tendens van 

horizontalisering van verhoudingen tussen professionals en burgers.6  

Procedurele aspecten, zoals zittingen waarvoor te weinig tijd is uitgetrokken 

en de centrale rol van het dossier, spelen heden ten dage ongetwijfeld nog 

steeds een rol. Ons strafrechtssysteem kenmerkt zich immers nog steeds door 

de grote nadruk op de voorfase waar het gaat om het verzamelen van het bewijs 

en de beperkte functie die de zitting heeft bij het onderzoek in de zaak (Malsch 

& Nijboer, 1999). Ook is er nog steeds, en zelfs meer dan vroeger, sprake van 

een overbelasting van het strafrechtssysteem, waardoor de behandeling van za-

ken ter zitting onder een substantiële tijdsdruk staat. 

Tot besluit past andermaal een waarschuwing. De gedetineerden wier uit-

spraken hier zijn aangehaald zaten waarschijnlijk niet voor niets vast; het ligt 

voor de hand dat velen van hen het nodige op hun kerfstok hadden en het is te-

recht dat zij daarvoor op een zitting verantwoording dienden af te leggen. Bo-

vendien geven hun uitspraken natuurlijk slechts hun persoonlijke situatie en alle 

ergernissen die die meebracht weer; wat zij meldden valt nauwelijks objectief 

te noemen en is niet controleerbaar. De professionele procesdeelnemers zijn 

niet gehoord over de situaties die de gedetineerden beschreven in hun brieven.  

Toch geven de uitspraken aanknopingspunten voor bijvoorbeeld een oor-

deel over wat belangrijk is voor integratie van veroordeelden na het uitzitten 

van de straf, een onderwerp waarover de laatste decennia veel is geschreven. 

Ook procedurele aspecten zijn door de gedetineerden belicht, en daarvan is uit 

de resultaten van onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid eveneens geble-

ken dat ze van belang kunnen zijn voor toekomstig gedrag van procesdeelne-

                                                           
6  Zie hierover eveneens de eerste bijdrage in deze special. 
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mers. Een strafrechtssysteem dat zich in een proces van reorganisatie bevindt 

zou aan deze aspecten aandacht kunnen besteden. Dit is te meer het geval om-

dat één van de doelen van genoemde reorganisatie is dat het systeem cliënt-

vriendelijker en transparanter dient te worden. Het doel van het inmiddels afge-

ronde project Versterking Rechterlijke Organisatie (pVRO) is immers om de 

rechtspraak te laten functioneren op een wijze die past bij de eisen van deze 

tijd. Er zou meer openheid moeten komen, er worden klantwaarderingsonder-

zoeken gehouden en er is een klachtenregeling die feedback geeft over wat er in 

de ogen van de „klant‟ niet goed ging. Volgens Keijzer heeft de rechterlijke or-

ganisatie echter nog niet echt de gevoeligheid ontwikkeld om op te vangen wat 

de samenleving vraagt en om daarnaar te handelen. De volgende stap zou vol-

gens haar moeten zijn, dat de maatstaf voor het functioneren van de rechterlijke 

organisatie niet binnen de organisatie maar daar buiten wordt gezocht (Keijzer, 

2001; Storm, 2001). De uitspraken van „klanten‟, onder wie zelfs die van gede-

tineerden, zouden mede kunnen bijdragen aan een dergelijke nieuwe externe 

oriëntatie (Van der Kam, 2000).  

Conclusies en beschouwing 

Via de media en wetenschappelijk onderzoek is inmiddels veel bekend over 

hoe slachtoffers strafbare feiten ervaren. Over de percepties en ervaringen van 

verdachten en veroordeelden is veel minder bekend, althans uit de literatuur.7 

In deze bijdrage is getracht om een relatie te leggen tussen ervaringen van ver-

dachten en veroordeelden met hun proces en hun straf enerzijds, en theorievor-

ming over schaamte en integratie anderzijds. 

De brieffragmenten die zijn verzameld door Rijksen hebben laten zien dat 

thema‟s als schaamte en uitsluiting een belangrijke rol spelen in de percepties 

van verdachten en daders. Verschillende facetten van het strafrechtssysteem 

veroorzaken schaamte, zoals het opgepakt worden, het in het openbaar terecht-

staan, de voorlezing van het dossier, de vragen van de reclasseringsambtenaar, 

de mensen die op de publieke tribune zitten en de rol van de pers. Veel gedeti-

neerden leggen een relatie met hun leven na hun detentie. Op verschillende 

punten verwachten zij uitsluiting, of hebben die in het verleden na detentie 

reeds ervaren. Uitsluiting komt dan bijvoorbeeld omdat iedereen al weet dat 

deze persoon veroordeeld is geweest. Werkgevers nemen niet iemand met een 

strafblad in dienst. Het risico van echtscheiding is levensgroot voor een gedeti-

neerde, en velen doen hier dan ook melding van. De kinderen van de gedeti-

neerde herkennen hem soms niet als hij terugkomt.  

Integrerende aspecten worden ook in de in deze bijdrage behandeld. Goede 

contacten met personeel en directie van huizen van bewaring werken naar het 

oordeel van sommige briefschrijvers integrerend. Werk en opleiding in detentie 

worden van groot belang gevonden, en zouden voor sommige gedetineerden 

                                                           
7  Zie over dit onderwerp eveneens de bijdragen van Janssen en Vruggink. Bij het 

NSCR in Leiden wordt onderzoek verricht naar de doorloop van verdachten door 
het strafrechtssysteem, hun ervaringen en percepties. 
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hun enigszins symbolische karakter binnen de gevangenis mogen verliezen. 

Lange gevangenisstraffen zijn daarentegen volgens gedetineerden fnuikend 

voor het toekomstig leven na detentie. De uitspraken van sommigen tonen aan 

dat zich bij gedetineerden vrijwel nooit berouw of inzicht vormt tijdens deten-

tie: er ontwikkelt zich vaak slechts een wrok jegens de maatschappij (Kelk, 

1994). De gevolgen van gevangenisstraf werken een beoogde resocialisatie 

vaak tegen (Franke, 1996). 

Het verschijnen van het boek van Rijksen in 1958 deed veel stof opwaaien 

(Peters, 2002). Zijn werk wordt kenmerkend geacht voor de „Utrechtse School‟, 

waarin een substantiële aandacht voor de persoon van verdachte en dader werd 

en wordt voorgestaan. Voor het eerst was in Nederland op grote schaal aan ge-

vangenen de kans geboden om ongecensureerd hun mening te geven over elk 

gebied van de strafrechtspleging, vanaf het onderzoek door de politie tot het 

eindigen van de reclasseringspogingen (Peters, 2002: 109). Toenmalig minister 

van Justitie Beerman (CHU) vond echter dat het boek maar beter uit de open-

baarheid kon blijven. Anderen stelden zich de vraag of gevangenen wel het 

recht hebben om zich te uiten. Verreweg het grootste deel van de critici betwij-

felde het wetenschappelijk gehalte van de publicatie, aangezien de meningen 

nergens op juistheid waren gecontroleerd en de groep briefschrijvers niet repre-

sentatief kon worden geacht voor de Nederlandse gedetineerdenpopulatie (Pe-

ters, 2002: 110). 

Tegenwoordig is het iets gebruikelijker dat gedetineerden en verdachten om 

hun mening wordt gevraagd over hun procesgang: het in deze special verzamel-

de wetenschappelijke onderzoek geeft een blik in de keuken van de bevin-

dingen ervan. Boeken als die van Rijksen veroorzaken niet meer een soortgelij-

ke immense golf aan publiciteit en tegelijkertijd weerzin als in de vijftiger jaren 

van de vorige eeuw. Toch wil dit niet zeggen dat de afstand tussen de rechtspre-

kende macht en de justitiabelen substantieel is verkleind. Er zijn in het Neder-

landse strafrechtssysteem verschillende mechanismes die deze afstand groot 

houden. Nader onderzoek is nodig naar de vraag welke elementen van deze 

afstand bevorderlijk zijn voor een „faire‟ en doelgerichte strafrechtsprocedure, 

en welke elementen juist contraproductief zijn hiervoor.8 

 

Tot besluit nog een aantal opmerkingen over schaamte en het „schamen‟ (sham-

ing) als een actieve vorm van afkeuring van gedrag. Vanzelfsprekend vormt 

schaamte één van de effecten die optreden als afkeurenswaardig gedrag bekend 

wordt en binnen het strafproces aan de kaak wordt gesteld. Schaamte is één van 

de neveneffecten van de openbaarheid van het strafproces, en wordt versterkt 

door het ter verantwoording worden geroepen door een rechter ter terechtzit-

ting, de aanwezigheid van publiek op de publieke tribune en door de berichtge-

ving door de pers. Bepaalde positieve effecten kunnen volgen uit het zich scha-

men over wat men heeft gedaan; sommige gedetineerden komen tot een bepaald 

inzicht en beteren hun leven omdat zij zich schamen ten opzichte van de men-

sen bij wie zij zich betrokken voelen.  

                                                           
8  Zie over deze vraag Van der Leij, 2002. 
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Terecht signaleerde Braithwaite echter dat er ook gevaren kleven aan actief 

„schamen‟: er kunnen vormen van intolerantie en hysterie ontstaan die tot een 

disproportionele reactie op het feit kunnen leiden. Nederland is altijd redelijk 

terughoudend geweest in het publicitaire beleid rondom het verstrekken van in-

formatie over lopende strafzaken, met als gevolg dat de berichtgeving propor-

tioneel aan de ernst van de criminaliteit kon worden genoemd, en niet-relevante 

berichtgeving over aspecten van de persoonlijke levenssfeer meestal achterwe-

ge bleef. Een extreme behoefte aan „actief schamen‟ kan deze proportionaliteit 

echter doorkruisen. Er dient dus prudent met schaamte en „shaming‟ te worden 

omgegaan. 
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Het is ook maar een baan. 
Daders over spelers in het strafproces 

J. Vruggink 

Inleiding 

Ik verklap geen geheim als ik vertel dat niet alle criminelen onbehouwen, asoci-

aal en onverbeterlijk zijn. Zo worden ze echter wel met regelmaat geportret-

teerd; of zoals u wilt: gestigmatiseerd. Maar hoe denkt „de crimineel‟ eigenlijk 

over de andere spelers in het strafproces en wat is zijn oordeel over de straf en 

maatregel die hij opgelegd heeft gekregen? En wat zou de invloed hiervan kun-

nen zijn op de aanvaarding van de straf en de toekomstverwachtingen van de 

veroordeelde? Hieronder geef ik de percepties op het rechtsbedrijf weer van 

een subgroep van criminelen: personen die veroordeeld zijn tot de ontne-

mingsmaatregel, ook wel „Pluk-ze‟-maatregel genoemd.1 Deze percepties zijn 

onderzocht tijdens het onderzoek dat is verricht naar de uitvoering en de effec-

tiviteit van de Pluk-ze maatregel. Door middel van interviews met veroordeel-

den is toen nagegaan hoe zij de aan hen opgelegde straffen en maatregelen had-

den ervaren en wat hun oordelen waren over de verschillende actoren in het 

strafproces. 

Aan het rechtsbedrijf wordt door vele actoren deelgenomen. Een verdachte 

van een enigszins ernstig delict zal doorgaans te maken krijgen met de politie, 

een advocaat, een officier van justitie (OvJ) en een rechter. Er is niet veel be-

kend over de percepties en attitudes van daders van ernstige delicten ten aan-

zien van deze „spelers‟ in het strafproces. Maar deze worden wel geacht van 

belang te zijn voor de acceptatie van de opgelegde straffen en de daarmee ge-

paard gaande effectiviteit van die straffen. Volgens Sherman (1993)2 is er een 

direct verband tussen de  bejegening van daders en de effectiviteit van de op-

gelegde straffen. Zonder een correcte bejegening zal een opgelegde straf niet 

als rechtvaardig worden geaccepteerd. Rechtvaardigheid van de straf is volgens 

Sherman essentieel voor het doen ontstaan en toelaten van schaamte over het 

misdrijf. Zonder deze schaamte zal een sanctie recidive niet voorkomen. Ster-

ker nog: sancties die als onredelijk worden ervaren, kunnen leiden tot op-

standigheid omdat de dader zich in zijn trots gekrenkt voelt, wat toekomstig cri-

                                                           
1  In het kader van mijn promotieonderzoek naar de gevolgen van de „Pluk-ze‟-maat-

regel (officieel: maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, 
art. 36e WvSr.) op daders, heb ik met deze groep van veroordeelden gesproken: J. 

Vruggink (2001). Gepakt en gezakt. Invloed van de ontnemingsmaatregel op da-
ders. Amsterdam: Thela Thesis. 

2  Sherman, L.W. (1993). Defiance, deterrence, and irrelevance: A theory of the crimi-
nal sanction. Journal of Research in Crime and Delinquency, 30, 445-473. 
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mineel gedrag juist vergroot. Bol (1995)3 geeft aan dat er voor een effectieve 

bestraffing voldaan moet zijn aan een reeks van voorwaarden. Vaak genoemd 

zijn de soort, intensiteit, snelheid en zekerheid van de straf. Maar evenzo be-

langrijk zijn het doen vergezellen van een straf van een positieve bekrachtiging 

van gewenst gedrag, het benaderen van de dader als een mens die redelijk kan 

denken en die recht heeft op persoonlijke aandacht (ook na de straftermijn). 

Bol legt de nadruk op het belang van communicatie op de effectiviteit van straf-

fen. Zij doelt onder meer op het geven van uitleg door bijvoorbeeld de politie 

bij fouillering of huiszoeking, en op het gebruik van duidelijke taal in bijvoor-

beeld dagvaardingen en in de motivering van vonnissen door rechters.  

In deze bijdrage worden de meningen besproken van een groep gedetineer-

den over de manier waarop zij door de politie, advocatuur, Openbaar Ministerie 

en rechterlijke macht zijn behandeld. Ik begin met een beschrijving van de wer-

ving van respondenten, waarna de groep zelf beschreven wordt. Daarna worden 

de oordelen van de respondenten over de verschillende „spelers‟ in het straf-

proces uiteengezet, veelal gepaard gaand met illustratieve uitspraken. Dit wordt 

gevolgd door een beschrijving van de acceptatie van de straffen. Vervolgens 

worden de toekomstverwachtingen van de respondenten beschreven, waarbij 

wordt ingegaan op de invloed van de strafbeleving op deze verwachtingen. Af-

gesloten wordt met een beschouwing over de visie van daders op het strafpro-

ces en de invloed hiervan op de percepties en de acceptatie van de aan hen op-

gelegde straffen. 

Respondenten 

Werving van de respondenten 

Het onderzoek is uitgevoerd onder gedetineerden die waren veroordeeld tot zo-

wel een gevangenisstraf als een ontnemingsmaatregel. De namen van deze per-

sonen werden verkregen via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in 

Leeuwarden. Op de arrondissementsrechtbank in Den Haag is, met behulp van 

het computerprogramma VIPS (Verwijsindex Personen Strafrechtshandhaving), 

achterhaald of deze personen gedetineerd waren. Uiteindelijk zijn hieruit 164 

potentiële respondenten naar voren gekomen, die zijn benaderd voor een inter-

view. Hiervan zijn er 100 (61%) geïnterviewd.4 

De respondenten zijn geïnterviewd tussen oktober 1997 en april 1998. De 

interviews werden steeds door twee onderzoekers van het mannelijke geslacht 

afgenomen. Hiervoor zijn 25 verschillende penitentiaire inrichtingen bezocht. 

Bij de interviews nam telkens één van de twee onderzoekers de rol van inter-

viewer op zich en de andere de rol van notulist. De interviews namen 60 tot 90 

minuten in beslag. De antwoorden werden opgeschreven en tegelijkertijd werd 

                                                           
3  Bol, M.W. (1995). Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen. Arnhem: 

Gouda Quint. 
4  Voor een meer uitgebreide beschrijving van de werving van respondenten verwijs 

ik naar mijn proefschrift. 
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via de principes van field coding een voorbedrukt antwoord aangekruist door 

de notulist. Field coding (Sudman & Bradburn, 1982)5 heeft als voordeel dat 

open vragen gesteld kunnen worden, terwijl toch kwantitatieve data worden 

verzameld. Een nadeel is dat de notulist het antwoord van de respondent ver-

keerd kan interpreteren. Getracht is dit risico te verkleinen door bij twijfel de 

meest waarschijnlijke categorie naar de respondent terug te koppelen. Er is 

geen gebruik gemaakt van opnameapparatuur aangezien er met een notulist 

direct goede notulen gemaakt kunnen worden. Ook leek de kans dan groter dat 

respondenten zich niet terughoudend zouden opstellen bij het beantwoorden 

van de vragen.  

Achtergrondgegevens respondenten 

De 100 respondenten varieerden in leeftijd van 18 tot 68 jaar. De gemiddelde 

leeftijd was 32,3 jaar (sd = 8,8). Respondenten waren voornamelijk afkomstig 

uit Nederland (65), Suriname (10) en Turkije (9). Het gemiddelde opleidings-

niveau was redelijk laag. Een opleiding op LBO-niveau of lager kwam het 

vaakst voor (51), 79 respondenten hadden een opleiding op mavo-niveau of 

lager afgerond. Voordat men in detentie kwam woonden 26 respondenten al-

leen (één van hen was gescheiden), woonden 16 personen in bij hun ouders en 

waren 54 personen samenwonend of getrouwd. Vier personen deelden op een 

andere grondslag een woning met anderen. Er was een grote diversiteit aan 

arbeidservaring: 42 respondenten zeiden vrijwel altijd of veel gewerkt te heb-

ben, 29 hadden regelmatig gewerkt en 29 hadden nog nooit of vrijwel nooit 

gewerkt. Het soort werk dat men recent had verricht betrof met name handar-

beid in loondienst (61) en het hebben van een eigen bedrijf (13). Twaalf perso-

nen hadden de tijd voorafgaand aan de detentie niet gewerkt. Ook is aan de 

respondenten gevraagd of zij verslavingsproblemen hadden. Een grote meer-

derheid, 65 respondenten, meende geen verslavingsproblemen te hebben, en 20 

respondenten hadden ernstige tot zeer ernstige problemen. 

Veel respondenten, namelijk 82, vertelden al eerder contact te hebben ge-

had met de politie; 57 zelfs regelmatig of vaak. Tevens hadden 61 respondenten 

al eens eerder een gevangenisstraf ondergaan op het moment dat wij hen inter-

viewden. Twintig respondenten vertelden dat zij nooit of alleen deze keer de 

wet hadden overtreden. Van de overige 80 respondenten die dit wel hadden 

gedaan, beperkten 28 zich tot één type delict. Aan de respondenten is ook ge-

vraagd of zij veel familieleden en vrienden hadden die zich met criminele acti-

viteiten bezig hielden. Een relatief groot aantal (30%) gaf aan redelijk veel tot 

veel bekenden te hebben die zich inlieten met criminele activiteiten en nog eens 

42% vertelde dat zij enkele criminele bekenden hadden. Slechts 7% van de ge-

interviewden zei geen enkel familielid, vriend of bekende te hebben die zich in-

hield met criminele activiteiten. 

De straffen waartoe de respondenten zijn veroordeeld varieerden van 3 maan-

den tot 12 jaar. In de praktijk gaat hier de periode van de vervroegde invrij-

                                                           
5  Sudman, S., & Bradburn, N.M. (1982). Asking questions. San Francisco: Jossey-

Bass. 
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heidstelling (v.i.) nog vanaf. De gemiddelde opgelegde gevangenisstraf was 3,5 

jaar.6 De opgelegde ontnemingsbedragen varieerden van 225 tot circa 450.000 

Euro (omgerekend vanuit guldenbedragen). De meeste respondenten waren ver-

oordeeld wegens handel in harddrugs (41), inbraak (20) of overval (17).  

De relatief lange gevangenisstraffen doen misschien vermoeden dat de 

steekproef vol zit met geharde criminelen. Dat is niet de indruk die uit de inter-

views met deze veroordeelden naar voren komt. Vele respondenten zijn veroor-

deeld voor, binnen de categorie „zwaardere criminaliteit‟, toch relatief niet al te 

zware vergrijpen. Vaak was sprake van kleinschalige drugshandel of (bedrijfs-) 

inbraken. Met name bij de drugshandelaren is vaak sprake van kleinschalige 

handel door handelaren die daarmee hun eigen gebruik financieren. Zij kopen 

bijvoorbeeld drie gram harddrugs, waarvan er twee worden doorverkocht voor 

anderhalf keer de inkoopprijs: de handelaar/gebruiker heeft de derde gram dan 

gratis voor eigen gebruik. Kenmerkend voor het type delicten waarvoor de res-

pondenten vastzaten was natuurlijk dat zij er enig financieel gewin mee hadden 

behaald: dit geld kon worden afgeroomd door middel van de opgelegde „Pluk-

ze‟-maatregel. 

Van de 100 respondenten in het onderzoek hebben er 17 ter terechtzitting 

ontkend schuldig te zijn aan de zaken waarvoor men uiteindelijk is veroordeeld. 

Nog eens 22 ontkenden een deel daarvan. Twee personen hebben zich op hun 

zwijgrecht beroepen. Eén persoon wilde ons niet vertellen of hij ter terechtzit-

ting had bekend of niet. De meeste personen, namelijk 58, hebben echter vol-

mondig bekend. Ontkennen en gedeeltelijk bekennen is voor een deel van de 

respondenten niet meer geweest dan een processtrategie. Tijdens de interviews 

hebben vijftien respondenten aan ons verteld wél schuldig te zijn aan het feit 

waarvoor men was veroordeeld; nog eens twee personen die tijdens de terecht-

zitting hadden ontkend, gaven toe gedeeltelijk schuldig te zijn. Bij het Centraal 

Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn dossiers ingekeken van de respondenten 

die aan het onderzoek hebben meegedaan. Het CJIB heeft van elke persoon aan 

wie een ontnemingsmaatregel is opgelegd een dossier met enkele processtuk-

ken. Vaak vormen de CJIB-stukken een uittreksel van het dossier en is er zel-

den bewijsmateriaal in opgenomen. In het overgrote gedeelte van de gevallen, 

namelijk 69, komen de verhalen van de veroordeelden overeen met de gege-

vens die in de dossiers terug te vinden zijn. Het betreft hier voornamelijk res-

pondenten die bekend hebben.  

Niet onverwacht blijken de verhalen van ontkenners en deels ontkenners in 

de strafprocedure de meeste problemen op te leveren. Het gaat bij deze respon-

denten vaak om relatief ingewikkelde (drugs)zaken. Het is derhalve zeer moei-

lijk om een schatting te maken van de geloofwaardigheid van met name de 

(deels) ontkenners. Of dit een groot probleem is voor de betrouwbaarheid van 

de resultaten van de interviews valt eigenlijk niet te zeggen. Eventuele oneer-

lijkheid over de schuldvraag wil nog niet zeggen dat men oneerlijk zal ant-

                                                           
6  Zeven respondenten zaten ten tijde van het interview een gevangenisstraf uit voor 

een andere zaak dan die waarin de ontnemingsmaatregel was opgelegd. De vermel-
de detentieduur is gebaseerd op de zaken waarin de ontnemingsmaatregel was opge-
legd. 
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woorden op de in het interview gestelde vragen. Enige voorzichtigheid bij het 

interpreteren van de antwoorden is echter wel op zijn plaats.  

Alle respondenten waren behalve tot een gevangenisstraf, eveneens ver-

oordeeld tot betaling van de ontnemingsvordering. Dit maakt dat deze groep 

niet representatief is voor álle tot een gevangenisstraf veroordeelden. Boven-

dien zijn zij veroordeeld voor een beperkt aantal typen strafbare feiten, name-

lijk die feiten die geld opleveren. De gehele gevangenispopulatie bestaat behal-

ve uit veroordeelden voor déze feiten, ook uit veroordeelden voor delicten als 

mishandeling, (poging tot) moord en doodslag: feiten die niet direct geld ople-

veren. De respondenten deelden echter met de andere veroordeelden hun erva-

ringen in de gehele procesgang met de verschillende „spelers‟ erin. Die ervarin-

gen zijn waarschijnlijk in hoge mate vergelijkbaar: een voorzichtige generalisa-

tie naar ervaringen en percepties van de gehele gevangenispopulatie is dus naar 

mijn mening mogelijk. 

Oordelen over de andere ‘spelers’ in het strafproces 

Aan de respondenten is gevraagd naar hun meningen over de rechtsgang. Dit is 

gedaan door een oordeel te vragen over de actoren waarmee men contact heeft 

gehad. In het geval van de advocatuur is gevraagd een algemeen oordeel te 

geven over de advocaat die hen had bijgestaan. Ten aanzien van de andere drie 

actoren is gevraagd naar een oordeel over de behandeling die hen ten deel was 

gevallen. In Tabel 1 zijn deze oordelen samengevat. Tot slot zijn aan de res-

pondenten ook vragen gesteld over hun oordelen over het gevangeniswezen en 

over de opgelegde straffen. De antwoorden op deze vragen komen later in deze 

bijdrage aan te orde. 

Voordat op de cijfers in Tabel 1 wordt ingegaan wil ik aandacht besteden 

aan de indruk die wij, als interviewers, van de respondenten hadden. Het inter-

viewen van veroordeelden kan verschillende typen problemen opleveren (zie 

Kroese & Staring, 1993).7 Veroordeelden laten soms niet het achterste van hun 

tong zien, houden feiten achter of vertellen zelfs klinkklare onzin. Wij hadden 

in het algemeen niet de indruk dat we om de tuin werden geleid. Wel plaatsten 

we af en toe vraagtekens bij bepaalde antwoorden en soms was van het gezicht 

van de respondent af te lezen welk antwoord van toepassing was als deze geen 

antwoord wilde geven. We hebben echter wel voldoende vertrouwen in het 

grootste gedeelte van de antwoorden van de respondenten. Een belangrijke re-

den hiervoor is het genuanceerde oordelen door de respondenten over de ver-

schillende instanties in het strafrechtelijk systeem. Hierbij werd regelmatig be-

grip getoond voor de rollen die diverse actoren in het strafrechtelijk systeem 

spelen en werd tevens het eigen gedrag in beschouwing genomen. 

                                                           
7  Kroese, G.J., & Staring, R.H.J.M. (1993). Prestige, professie en wanhoop: Een on-

derzoek onder gedetineerde overvallers. Arnhem: Gouda Quint. 
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Tabel 1. Oordelen over justitiële organen, in procenten 

 

ORGAAN 

 

negatief 

redelijk 

negatief 

 

neutraal 

redelijk 

positief 

 

positief 

 

N8 

  

26 

19 

38 

15 

  

17 

14 

28 

40 

 

16 

20 

13 

17 

 

18 

28 

0 

10 

 

100 

99 

99 

99 

Politie 23 

Advocatuur 18 

OM 20 

Rechter 17 

Oordelen over de politie 

Het oordeel over de politie is enigszins negatief (zie Tabel 1). De respondenten 

die zeer negatief oordeelden over de politie hebben vooral slechte ervaringen 

met arrestatieteams, die volgens de respondenten overmatig veel geweld ge-

bruiken: “Ze kwamen met het arrestatieteam terwijl ik nooit bedreigde of een 

wapen had. Het is gewoon om te imponeren en intimideren”. Een andere res-

pondent vertelde: “Aanhouding als een hond. Klemgereden door AT. Racis-

tisch, dreigend, gewelddadig, zak over hoofd, afgebonden zodat ik verlam-

mingsverschijnselen kreeg. Verhoor ging normaal.”  

Maar ook de (verhoor)methoden van de politie worden door sommigen niet 

gewaardeerd: “Koffie en sigaretten, dan praten. Niet praten: geen koffie en 

sigaretten. En overdag geen matras”. Of: “Ik heb zwijgrecht. Ik weet niets. Dan 

is het schreeuwen en op de tafel slaan.” Een ander zegt: “Niet zo leuk behan-

deld, politie was vooringenomen. Wilde me meer zaken aansmeren.” Respon-

denten die vaker met de politie te maken hebben gehad, geven aan dat contac-

ten vaak wisselend zijn: “Verschillend. Soms normaal. Soms willen ze anderen 

pakken via jou. Ze beloven te veel en komen het niet na.” Een respondent ver-

woordt het op deze manier: “Ze hebben wel gelijk, maar ze spelen het niet eer-

lijk. Ze zijn gemeen. Laat ze X maar doodschieten, dan zijn we hem kwijt en 

dan pakken we een ander voor moord.” Een ander zegt: “Eerlijk, redelijk, wel 

wat trucs bij het verhoren.” 

In zaken waarin veroordelingen hebben plaatsgevonden op basis van getui-

genverklaringen van verslaafden, wordt negatief over de politie gesproken: 

“Politie plukt mensen van de straat om verklaringen af te leggen, ze zetten die 

mensen onder druk. En die verklaringen gaan van twee naar vijf, naar tien en 

twintig gram per week, want de politie vindt twee gram per week niet genoeg.”  

Oordelen over de advocatuur 

Respondenten variëren enorm in hun oordeel over de advocatuur (zie Tabel 1). 

Er is niet veel verschil tussen het gemiddelde oordeel van respondenten die een 

advocaat toegewezen hebben gekregen (pro deo) en respondenten die hun eigen 

advocaat hebben gekozen en betaald. Er is wel verschil tussen deze twee groe-

pen en de groep respondenten die wordt vertegenwoordigd door een pro deo 

                                                           
8  Drie maal is sprake geweest van één respondent die geen mening had; dit is telkens 

een andere respondent geweest. 
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advocaat die men zelf heeft gekozen en waardoor men al vaker is vertegen-

woordigd: deze laatste groep advocaten krijgt een beduidend positiever oor-

deel.  

Hierboven heb ik reeds opgemerkt dat onze indruk was dat de respondenten 

redelijk genuanceerd oordeelden. Dat was zeker ook het geval over de advoca-

ten. Advocaten die niets hadden bereikt in een zaak waarin niet veel viel te be-

reiken kregen regelmatig wél een positieve beoordeling. Een respondent vertel-

de: “Deed wat hij moest doen, niet overdreven. Uitgelegd hoe het was gebeurd 

zonder me zielig af te schilderen”, of: “Eigen advocaat: die is eerlijk, vertelde 

hoe hij de zaak inschatte en gaf aan wat hij wilde bereiken.” 

Opvallend is dat een klein aantal advocaten van naam er flink van langs 

krijgt: zij zouden het vooral om het geld doen en niet veel tijd in de zaak ste-

ken: “Komt niet eens langs.”  

Opgemerkt moet worden dat de respondentengroep geen representatieve af-

spiegeling is van alle veroordeelden. Ten eerste zijn zij veroordeeld voor ge-

middeld zware criminaliteit. Relatief vaak waren gerenommeerde advocaten in-

gehuurd. Of dit van betekenis is voor het oordeel over de prestaties is niet te 

zeggen. Ten tweede zijn de respondenten veroordeeld tot zowel een gevange-

nisstraf als een ontnemingsmaatregel. Het is met name de behandeling van de 

ontnemingsmaatregel die heeft gezorgd voor weinig positieve beoordelingen. 

Veel advocaten waren hier destijds slecht op ingespeeld. De beoordeling van de 

advocatuur in andere soorten zaken zou daardoor in het algemeen wat hoger 

kunnen uitvallen dan in deze respondentengroep. 

Oordelen over het Openbaar Ministerie 

De respondenten waren over het algemeen slecht te spreken over de officier 

van justitie (OvJ; zie Tabel 1). Sommigen gaven aan te begrijpen dat de officier 

de zaken overdrijft: “Klootzak, maar doet zijn werk”, “Officier is zoals ze altijd 

zijn: hard. Is wat bij beroep past”, “De OvJ was fel, maar toch wel gewoon”, of 

“De OvJ was strak en emotieloos, het was een normale behandeling”. Maar in 

de meeste gevallen wordt dat absoluut niet op prijs gesteld: “Ze overdreef 

enorm”. Een respondent vertelde: “Nadeel dat er ook nog een schoolklas aan-

wezig was, toen wilde hij extra show maken.” Een ander: “Alsof ik een grote 

crimineel ben. „Internationale organisatie‟. Omdat ik ook wel eens wat in Duits-

land deed!”. Een ander: “Slecht natuurlijk. Je wordt voorgesteld als de grote 

crimineel om maar een zware straf te kunnen eisen.”  

Vooral vrouwelijke officieren moeten het ontgelden. Een respondent zegt 

over de OvJ (in dit geval een vrouw): “De OvJ vond ik vrij onbeschoft. „Je mag 

mensen niet intimideren‟, zei ze, maar dat doet ze zelf ook. En nog wel op basis 

van het dossier alleen, zonder mijn mening gehoord te hebben”. Een ander ver-

telt: “Een soort heks. Maakt van een muis een olifant.” Weer een ander: 

“Vrouw zat lachend in de rechtszaal. Verre van correct.” 

Wat veel personen tegen de borst stuit is het feit dat officieren te pas en te 

onpas de „criminele organisatie‟ van stal halen om de zaken groter te laten lij-

ken dan ze volgens de daders zelf zijn: “Officier wil meestal hoge straf. Doet 
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zijn werk zeer bekwaam. Altijd criminele organisatie.” Tevens wordt de ge-

schiedenis van de verdachte er altijd bijgehaald. Volgens de respondenten is dat 

niet eerlijk, aangezien ze voor die zaken inmiddels hebben gezeten: “OvJ‟s 

doen altijd wild. Ze hebben het over „zó‟n strafblad‟, maar je hebt dat allemaal 

al wel gezeten.” 

Niet altijd is sprake van overdrijving en dat wordt door recidivisten ook op-

gemerkt: “De OvJ was een groentje, die haalde niet alles uit de kast”.  

Oordelen over de rechterlijke macht 

De meningen over de rechters zijn vrij symmetrisch verdeeld met een grote 

meerderheid die aangeeft dat de rechter het werk doet zoals dat gedaan hoort te 

worden (zie Tabel 1): “Hij luistert goed en vraagt regelmatig wat”, of: “De 

rechter was direct op de zaak gericht.” Of: “Zeer correct. De zaak heeft 3½  uur 

gelopen. Voldoende aandacht. Met name over de strafmaat en achtergronden.” 

De negatieve opmerkingen gaan vaker over de uitstraling van de rechter: 

“Rechter zat onderuitgezakt. Beetje naar zijn nagels te kijken.” Of: “Rechter 

lacht een beetje, hangt onderuit, maar luistert niet naar mij.” Rechters zouden 

vaak niet goed luisteren: “De rechter draaide gewoon zijn verhaaltje af en liep 

gewoon het rijtje af. Hij heeft een, twee vragen gesteld. Hij was sterk door de 

OvJ beïnvloed”. Maar alleen luisteren is niet genoeg: “Het was een meervoudi-

ge kamer. Ze hebben alleen geluisterd, meer naar de officier trouwens.”  

De indruk bestaat dat de rechter wel heel makkelijk met de OvJ meegaat: 

“Rechter gaat altijd met officier mee, toch in de meeste gevallen. Terwijl hij 

zelf zegt dat er niet veel bewijs is. Dus is hij helemaal niet onpartijdig.” Daar-

tegenover staat dat de rechter in bepaalde gevallen weinig aandacht aan de ver-

dachte en diens advocaat besteedt, met name wanneer de laatste relatief jong en 

onervaren is: “De rechter was nogal nonchalant. Hij was niet geïnteresseerd in 

het pleidooi van de advocaat.”  

Een deel van de respondenten, ook enkele Nederlanders, is ervan overtuigd 

dat rechters aan buitenlanders hogere straffen opleggen. Zij hebben dan ook 

geen hoge pet op van het rechtssysteem in Nederland.  

Over het strafproces in het algemeen merken enkele respondenten op dat zij 

het onterecht vinden dat geen rekening wordt gehouden met ontlastend bewijs-

materiaal, zoals het aanwijzen van andere personen bij een Oslo-confrontatie, 

het niet vinden van bewijsmateriaal bij een inval, of het simpele feit dat lange 

tijd onderzoek is gedaan en niets is gevonden. 

De oordelen van de respondenten over de actoren weerspiegelen deels de 

positie van elke actor als „speler‟ in het strafproces. Naarmate de betrokkenheid 

bij de verdachte groter is, of de positie onafhankelijker is, kan de actor op een 

positievere beoordeling door de respondenten rekenen. Actoren die sterk bij de 

opsporing en de vervolging zijn betrokken, zoals de politie en de officieren van 

justitie, worden daarentegen negatiever beoordeeld. 
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Oordelen over het gevangeniswezen 

Naast hun oordeel over de actoren in het strafproces, is aan respondenten even-

eens een oordeel gevraagd over het gevangeniswezen en over de straffen en 

maatregelen die hen zijn opgelegd. Het oordeel over gevangenissen en de be-

waarders die er werken is over het algemeen positief: “Er zitten altijd wat rotte 

appels tussen, maar de rest probeert het verblijf voor iedereen zo prettig moge-

lijk te maken”, en “Niet veel gezeur door bewaarders die ervaren zijn”. Ieder-

een heeft er voordeel bij als de sfeer in de inrichting goed is. Dat draagt bij aan 

de veelal positieve contacten tussen gedetineerden en gevangenispersoneel. 

Ook het eten valt mee, hoewel een respondent vertelt: “Bij de intake vroegen ze 

rijst of aardappelen. Nu krijg ik altijd rijst”. Ongeveer 20% heeft wel negatieve 

ervaringen. Als voorbeeld hiervan geldt de tegenwerking die men krijgt indien 

men opkomt voor de rechten van gedetineerden. 

Opvallend is dat bepaalde inrichtingen er negatief uitspringen. Deze inrich-

tingen voeren een strenger regime dan andere, vertelden respondenten met een 

ruime „detentie-ervaring‟. 

Respondenten die reeds lang vastzitten merken op dat gevangenisregimes in 

het algemeen strenger worden. Dit heeft volgens hen tot gevolg dat ook de cri-

minelen harder (en slimmer) worden, wat een spiraalwerking tot gevolg heeft: 

“Er is te weinig educatie, dit verschilt ook qua inrichting. En tegenwoordig is 

minder geld beschikbaar. Ook het nieuwe sober regime werkt verhardend: be-

waarder is pion, heeft minder rechten dan gedetineerde. Er zou meer afleiding 

moeten zijn en meer ruimte voor gesprekken en bezoek”.  

Oordeel over de straffen 

De respondenten is gevraagd naar hun oordeel over de aan hen opgelegde straf-

fen. Opnieuw kan worden opgemerkt dat de indruk was dat respondenten genu-

anceerd oordeelden, hetgeen bijvoorbeeld werd afgeleid uit de ruime tijd die 

respondenten veelal namen om tot hun oordeel te komen en de argumentatie die 

zij daarbij aandroegen. Opvallend was verder dat de antwoorden ten aanzien 

van de gevangenisstraf en de ontnemingsmaatregel veelal verschillend waren en 

de respondenten niet het standpunt innamen dat alle straffen onterecht waren.  

Over zowel de gevangenisstraf als de ontnemingsmaatregel zijn drie vragen 

gesteld. Ten eerste werd gevraagd naar hoe terecht de straf en de maatregel 

werd gevonden, en ten tweede naar hoe terecht de hoogte van de straf en/of 

maatregel werd gevonden. Meer dan de helft (53%) van de respondenten vond 

het onterecht dat aan hen een ontnemingsmaatregel was opgelegd, veelal omdat 

men zichzelf als kleine verdiener beschouwde en het hen nogal willekeurig 

overkwam wie wel en wie niet moest terugbetalen. Het oordeel over de gevan-

genisstraf was enigszins anders: maar liefst 72% vond het terecht dat men was 

veroordeeld tot een gevangenisstraf. De reden hiervoor was voornamelijk dat 

men schuldig was. Er is niet zoveel verschil tussen de oordelen over de hoogte 

van het ontnemingsbedrag en over de duur van de gevangenisstraf. Verreweg 
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de grootste groep respondenten vond hun straf te hoog, evenals de opgelegde 

ontnemingsmaatregel. Dit was met name het geval omdat zij naar eigen zeggen 

voor meer waren veroordeeld dan ze daadwerkelijk hadden gedaan, of omdat 

zij zichzelf vergeleken met anderen die minder hoge straffen hadden gekregen.  

Invloed van de strafbeleving op de toekomstverwachtingen 

Naar eigen zeggen heeft de detentie voor de meeste respondenten (38%) geen 

bijzondere gevolgen voor hun persoonlijkheid. Ongeveer 27% zegt er als per-

soon op vooruit te zijn gegaan, met name doordat ze nu meer nadenken en kun-

nen relativeren en meer voor zichzelf opkomen. Een vrijwel gelijk aantal (26%) 

zegt er slechter van te zijn geworden. Zij geven aan „harder‟ te zijn geworden 

of mensen meer te wantrouwen. Een klein aantal respondenten zegt rancuneus 

te zijn geworden. De gevolgen van hun gedrag voor anderen, waaronder de 

Staat, kan hen niet zo veel meer schelen.  

Aan het einde van het interview werd aan de respondenten gevraagd wat zij 

van hun toekomst verwachtten. Een grote meerderheid, namelijk 79%, van de 

respondenten, wil graag stoppen met crimineel gedrag. Velen zouden graag een 

legaal beroep uitoefenen, waarbij de voorkeur meestal uitgaat naar een eigen 

bedrijf. Op de vraag of het eenvoudig zou worden om te stoppen waren de me-

ningen gelijk verdeeld over „eenvoudig‟ en „moeilijk‟. In het eerste geval lijkt 

men van mening dat stoppen zeker moet lukken wanneer men een redelijke 

baan kan krijgen. De tweede groep zoekt de moeilijkheden bij het stoppen 

voornamelijk in het gebrek aan geld waar men niet (meer) buiten kan. Veel van 

de moeilijkheden die zij aanhalen worden geweten aan drugsproblemen.  

Een van de laatste vragen die aan de respondenten werd gesteld was de 

vraag hoe groot men de kans achtte weer in de criminaliteit terecht te komen. 

De antwoorden op deze vraag zijn, vanuit het oogpunt van rechtshandhaving, 

negatiever: waar 72% van respondenten wil stoppen met criminaliteit, denkt 

slechts 59% dat dat ook gaat lukken. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van 

de ondervraagden doorgaat, terwijl men dit eigenlijk liever niet zou doen: “Ik 

zal er altijd wel in blijven, bijvoorbeeld een beetje heling. En als de straffen 

niet te hoog zijn  18 maandjes, kleine boete  dan calculeer je dat in. Stoppen 

is niet makkelijk, puur het geld dat je verdient. Ga het alleen niet zo snel over 

de balk gooien”. 

Beschouwing en conclusie 

Wie regelmatig rechtbankfilms ziet kan niet anders concluderen dan dat de pro-

cesdeelnemers hun werk beschouwen als een spel, waarbij binnen de wettelijke 

grenzen een zo hoog mogelijke opbrengst moet worden gehaald. In dit spel 

heeft ieder voor de duur van het spel een bepaalde rol, waarbij het er stevig aan 

toe kan gaan.  

Verdachten in het strafproces zijn het hiermee eens. Ook zij geven aan, 

soms zelfs letterlijk,  dat de verschillende partijen een bepaalde rol spelen en 



Het is ook maar een baan 63 

 

dat aan elke rol bepaalde vrijheden en verplichtingen gebonden zijn. Van de 

politie wordt bijvoorbeeld enige hardheid geaccepteerd, maar niet in de mate 

waarin arrestatieteams dat etaleren. Verder wordt geaccepteerd dat een OvJ 

veel uit de kast haalt, ook in theatrale zin, om een verdachte veroordeeld te 

krijgen, ook als daarbij wordt overdreven. Maar niet teveel. Van een rechter 

wordt verwacht dat hij beide partijen onbevooroordeeld aanhoort en op actieve 

wijze een eigen afweging maakt van belastend en ontlastend bewijsmateriaal en 

de uitspraak helder motiveert. Een openbare terechtwijzing kan tot op zekere 

hoogte ook binnen zijn rol vallen. Van de raadsman wordt verwacht dat deze 

zich volledig inzet. Het onmogelijke wordt echter niet verwacht. Soms zijn 

zaken zo klip en klaar dat een advocaat geen invloed op de uitslag kan uitoefe-

nen. Dan volstaat meestal een eerlijke voorstelling van zaken voor een positie-

ve beoordeling door zijn cliënt.  

Ook de verdachte speelt een rol binnen het geheel. Van hem wordt eveneens 

het één en ander verwacht. Denk hierbij aan aanwezigheid tijdens de terechtzit-

ting, aanspreekbaarheid, enige mate van berouw. Het niet voldoen aan deze as-

pecten, waartoe een verdachte natuurlijk het recht heeft, brengt de verdachte 

buiten zijn rol (die de andere spelers van hem verwachten) en dit kan zijn weer-

slag hebben op de rechterlijke beslissing. Verdachten lijken dit niet altijd te be-

seffen. 

Begrijpelijkerwijze worden straffen en maatregelen door de respondenten 

beter geaccepteerd wanneer er sprake is van schuld van de dader en wanneer er 

voldoende bewijs is. De bejegening van de respondenten door de andere pro-

cesdeelnemers speelt slechts een beperkte rol in de acceptatie van de straf of 

maatregel, omdat de andere spelers in hun visie een bepaalde speelruimte krij-

gen om hun rol uit te voeren. Zeker voor recidivisten geldt dat zij de rollen van 

de procesdeelnemers redelijk op waarde kunnen schatten, en een negatieve be-

jegening kunnen relativeren. Zo wordt, wanneer iemand schuldig is en er vol-

doende bewijs is, geaccepteerd dat een OvJ enig theater maakt. Rechters heb-

ben overigens weinig speelruimte: zij zullen hun onpartijdigheid duidelijk moe-

ten demonstreren door te laten merken dat ze naar beide partijen luisteren.  

Op het moment dat een speler buiten de grenzen van zijn rol komt, wordt 

het anders. Dan gaat (pas) spelen wat door Sherman (1993) is beschreven: de 

dader wordt opstandig en is in zijn trots gekrenkt omdat de behandeling die hij 

ondergaat dan wel de straf die hij ontvangt als onredelijk wordt beschouwd. 

Een klein aantal respondenten heeft aangegeven dat ze ernstige delicten zullen 

gaan plegen als ze vrijkomen omdat het hen “toch niets meer kan schelen wat er 

met de samenleving gebeurt”.  

Onderdeel van een juiste bejegening is een goede communicatie (zowel ver-

baal als non-verbaal), zoals aangegeven door Bol (1995). Het belang van een 

correcte bejegening voor de effectiviteit van de straf en maatregel geldt, als 

men Sherman (1993) en Bol (1995) volgt, met name voor de minder doorge-

winterde daders. Zij zijn minder bekend met de rollen die gespeeld worden en 

zullen minder geneigd zijn enige negatieve bejegening te accepteren. Personen 

die al vaker het strafproces doorlopen hebben, kennen het klappen van de 

zweep en laten zich minder beïnvloeden. Vaak weten zij ook wel dat hun leven 
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na de straf niet veel zal veranderen. Voor hen is het zoals één van de respon-

denten zei: “helemaal eerlijk kan niet”. 
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Van zitting tot zitten: 
schuld en schuldgevoelens in de strafrechtelijke keten1 

J. Janssen 

Inleiding 

Het Nederlandse strafrecht is schuldstrafrecht. Daarmee wordt bedoeld dat aan 

het begrip „schuld‟ een centrale plaats in ons (straf)rechtsstelsel wordt toege-

kend. De mate waarin een verdachte schuldig bevonden wordt aan het plegen 

van een delict, beïnvloedt de strafmaat (Buruma, 1999: 8-17; Mooij, 1998: 55-

56). „Schuld‟ is een moeilijk begrip. Antoine Mooij onderscheidt drie dimen-

sies van schuld.2 De eerste dimensie heeft betrekking op de „oorzaakschuld‟, 

waarbij iemand iets veroorzaakt heeft. Een tweede betekenisveld betreft de 

„faalschuld‟, waarbij een persoon een doel of norm niet haalt. De derde dimen-

sie, die van de „vereveningsschuld‟, gaat over wat men een ander, bijvoorbeeld 

een slachtoffer, verschuldigd is (Mooij, 1998: 55-73). Ido Weijers heeft aan 

deze driedeling een vierde dimensie toegevoegd, namelijk die van de „kwets-

schuld‟, waarmee hij doelt op datgene dat een dader met zijn wangedrag los-

maakt bij zijn eigen dierbaren en zichzelf (Weijers, 2000: 150-151). 

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de schuldgevoelens van gedetineer-

den. Dat gebeurt op basis van een tweetal onderzoeken die ik onder gedetineer-

den heb verricht. Het eerste betreft een onderzoek onder negen langgestrafte 

Latijns-Amerikaanse vrouwelijke drugskoeriers in één van de torens van de 

Amsterdamse Bijlmer Bajes,3 de Singel. Het doel van dit onderzoek was het in 

kaart brengen van de sociale en economische achtergronden van de koeriers. 

Daarnaast wilde ik ook achterhalen hoe deze vrouwen hun vaak jarenlange de-

tentie in Nederland beleefden. Dit onderzoek was kleinschalig en kwalitatief 

van opzet. De onderzoeksgegevens werden onder meer verzameld door partici-

perende observatie en open interviews (Janssen, 1994). Het tweede onderzoek 

betreft een studie naar de werking van de korte vrijheidsstraf.4 Dit onderzoek 

had onder meer ten doel na te gaan wat de sociale en economische achtergron-

den van kortgestraften zijn en of die na de detentie zijn veranderd. Ook in dit 

onderzoek kwam de detentiebeleving aan bod. In het kader van dit project is 

                                                           
1  Bij deze wil ik Jan Nijboer bedanken voor het lezen en becommentariëren van de 

tekst. 
2  Voor aan analyse van de verschillende betekenissen van het begrip „schuld‟, zie 

Jörg & Kelk, 2001. 

3  Deze instelling heet officieel Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel. Inmiddels 
worden in dit complex geen vrouwen meer gedetineerd. 

4  Hiermee wordt een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal een half jaar be-
doeld. 
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met honderd kortgestrafte mannen gesproken in vijf Nederlandse gevangenis-

sen. Na de vrijlating is met vijftig van hen weer gesproken. De interviews wa-

ren gestandaardiseerd en semi-gestructureerd (Janssen, 2000). Gedetineerden 

staan vaak huiverig tegenover interviews. Ze zijn bang dat het verplicht is of 

associëren een interview met een verhoor. Om weerstand weg te nemen heb ik 

telkens getracht mijn potentiële respondenten als „ervaringsdeskundigen‟ aan te 

spreken: zij beschikken over voor mij interessante en relevante kennis, die ik 

graag op wil tekenen. Verder heb ik bij beide onderzoeken aan (verplichte) 

activiteiten voor gedetineerden deelgenomen, zoals het luchten en de arbeid.5 

Terwijl ik meewerkte of op de luchtplaats liep, kon ik mij in gesprekken men-

gen en nog eens toelichten waar het onderzoek over ging.  

Hoewel beide onderzoeken niet specifiek gericht waren op het beschrijven 

en analyseren van schuld en schuldgevoelens, is dit thema tijdens de vele ge-

sprekken met gedetineerden regelmatig aan de orde geweest. Deze bijdrage is 

in hoofdzaak een persoonlijke terugblik op twee voltooide onderzoeken, waar-

bij ik mij afvraag hoe gedetineerden over schuld denken en wat zij daarbij voe-

len. Allereerst komen schuldgevoelens omtrent het delict aan bod en daarna 

wordt ingegaan op de strafoplegging en de detentieperiode. De opsporing, ar-

restatie en eventueel verblijf op het politiebureau blijven verder buiten be-

schouwing.6 

Delict en schuld  

In het denken over het doel en de functie van straffen kunnen twee stromingen 

worden onderscheiden: de Klassieke en de Moderne richting. Beccaria, één van 

de belangrijkste filosofen van de Klassieken, ging er van uit dat de mens over 

een vrije wil beschikt. Hij kan dus zelf bepalen hoe hij zich gedraagt. Als dat 

gedrag de in de wet vastgelegde normen overschrijdt, betekent dat dat de 

schuld door middel van straf vergolden moet worden. In tegenstelling tot de 

Klassieken legden de Modernen twijfel aan de dag, daar waar het de vrije wil 

van de mens betreft. Zij wezen erop dat de sociale omstandigheden – zoals 

armoede – een individu ook kunnen aanzetten tot delinquent gedrag. Hieruit 

spreekt een andere opvatting van schuld omtrent het plegen van delicten. In de 

loop der jaren heb ik de indruk gekregen dat vooral het Moderne denken gede-

tineerden aanspreekt, omdat deze stroming rekening houdt met de achtergrond-

omstandigheden van delinquenten. Wanneer gedetineerden mij vertelden over 

een delict dat zij op hun kerfstok hadden, besteedden zij doorgaans veel aan-

dacht aan de aanleiding tot het gebeurde. Zij hechtten er belang aan mij duide-

                                                           
5  Bij het onderzoek onder de Latijns-Amerikaanse drugskoeriers heb ik zoveel moge-

lijk getracht aansluiting te vinden bij de dagindeling van de gedetineerde vrouwen: 
ik deed mee aan de arbeid, het luchten, de recreatie, enzovoorts. Tijdens het onder-
zoek onder de kortgestraften heb ik in een van de vijf inrichtingen veel tijd op de 

arbeidszalen doorgebracht.  
6  In zowel het onderzoek naar de Latijns-Amerikaanse koeriers als in het onderzoek 

onder kortgestraften is aan deze aspecten weinig aandacht besteed omdat de deten-
tie van „afgestraften‟ (veroordeelden) centraal stond en niet die van „preventieven‟. 
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lijk te maken hoe het allemaal zo ver had kunnen komen. Het delict werd met 

andere woorden meer als een proces beschreven dan als een op zich zelf staand 

feit. Hoewel bijna al mijn respondenten toegaven dat zij schuldig waren aan het 

plegen van een delict, werd daarbij vaak op „verzachtende omstandigheden‟ 

gewezen. De Latijns-Amerikaanse gedetineerden wezen meestal op de armoe-

dige omstandigheden in het land van herkomst. Veel kortgestraften wezen op 

hun verslaving waardoor zij min of meer verplicht waren delicten te plegen. 

Deze door gedetineerden aangevoerde argumenten doen enigszins denken aan 

wat juristen „strafuitsluitingsgronden‟ noemen, zoals overmacht (armoede), 

ontoerekenbaarheid (door bijvoorbeeld drugsgebruik) en noodweer (het was hij 

of ik) (Jörg & Kelk, 2001: 149-156). 

Uit het voorafgaande wordt duidelijk dat iemand zich dus schuldig kan voe-

len over het plegen van een bepaald delict – in die zin dat deze persoon erkent 

dat hij een delict gepleegd heeft of veroorzaakt (oorzaakschuld) en dat die han-

deling an sich verwerpelijk is (faalschuld) – er wordt een (morele) norm niet 

gehaald) – maar desalniettemin niet zal aarzelen datzelfde soort delict onder be-

paalde omstandigheden nogmaals te plegen. Sykes en Matza (1957: 664-670) 

onderscheiden vijf „neutraliseringstechnieken‟,7 waarmee afkeuring door ande-

ren of het eigen schuldgevoel kunnen worden „geneutraliseerd‟ en in principe 

de weg vrij wordt gemaakt voor het plegen van nieuwe delicten. In de eerste 

plaats is er de ontkenning van verantwoordelijkheid. Deze stijl van redeneren 

kwam ik vaak tegen bij gedetineerden, die naar aanleiding van de Opiumwet 

gedetineerd waren: “…als ik het spul niet breng dan doet een ander dat wel. En 

als jij verdovende middelen wilt gebruiken dan is dat je eigen zaak, daar ga ik 

me niet verantwoordelijk voor voelen…” (Janssen, 1994: 64). Het was allemaal 

niet zo bedoeld, maar door het toeval is het slecht afgelopen: “Stel je gaat uit en 

er komt iemand aan je vrouw: nou dan sla je zo‟n kerel op zijn bek. Maar stel 

dat hij verkeerd valt en hij kan het niet meer navertellen… Dan hang je!” (Jans-

sen, 1995: 132). Ten tweede is er de ontkenning van schade of nadeel. Dit zag 

ik vaak bij gedetineerden die gestolen en/of ingebroken hadden bij bedrijven of 

de sociale dienst hadden getild. Het mag natuurlijk niet, maar uiteindelijk lijdt 

niemand schade, want die bedrijven en instellingen zijn verzekerd. Het gaat 

toch allemaal van de grote hoop. Ten derde is het ook mogelijk te ontkennen 

dat er een slachtoffer is. Sommigen zagen zichzelf bijvoorbeeld als een soort 

moderne Robin Hood omdat zij alleen van mensen stalen die het konden mis-

sen. Het bestaan van een slachtoffer werd ook ontkend door er op te wijzen, dat 

die ander „ook een crimineel was‟ of de ruzie of vechtpartij had uitgelokt. Een 

vierde door Sykes en Matza genoemde techniek bestaat uit het veroordelen van 

de diegenen die een oordeel vellen. Plegers van Opiumwetdelicten hadden 

soms de neiging om alvast vooruit te lopen op een eventuele legalisering van 

drugs. Zo vertelde een dealer mij: “Ik doe nu wat de staat straks van mij over-

neemt, maar ik word er wel voor gestraft” (Janssen, 2000: 55). Deze man vond 

het dan ook ronduit hypocriet dat hij veroordeeld was. De vijfde techniek is het 

                                                           
7  Zie in dit verband ook het werk van Faruk Akinbingöl (1998). De auteur beschrijft 

neutralisatietechnieken van Turkse delinquenten in Nederland. 
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beroep op hogere plichten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is wijzen op de 

zorg voor kinderen en andere familieleden door Latijns-Amerikaanse drugskoe-

riers. Onder de beroerde omstandigheden in het land van herkomst was er geen 

andere keuze mogelijk teneinde de zorg van het gezin veilig te stellen. Zij de-

den het niet voor zichzelf, maar voor hun gezin. 

In gesprekken met gedetineerden over schuld aan een delict kwam ook vaak 

naar voren hoe belangrijk zij het vonden dat de buitenwereld zich realiseerde 

dat zij weliswaar schuldig waren bevonden aan het vertonen van bepaald ge-

drag, maar dat zij niet als persoon an sich schuldig waren. Simpeler gezegd: zij 

deden misschien verkeerde of zelfs slechte dingen, maar als persoon waren zij 

niet slecht. Ik heb ook gedetineerden gesproken, die volmondig toegaven dat zij 

schuldig waren aan het plegen van een delict („oorzaakschuld‟), maar zich daar-

entegen niet schuldig voelden in die zin dat ze spijt of berouw voelden jegens 

een slachtoffer („vereveningsschuld‟) of omdat zij bepaalde normen of wetten 

hadden geschonden („faalschuld‟). Dit waren vaak mensen die zich zelf als 

„professional‟ zagen. Zij zagen hun illegale activiteiten als „beroep‟. Vanuit een 

streven naar het maximaliseren van eigen gewin, verkozen zij werkzaamheden 

buiten de wet boven minder goed betaalde activiteiten op de reguliere arbeids-

markt. Deze personen waren vaak ook trots op hun „werk‟: door toepassing van 

de hierboven beschreven neutralisatietechnieken werden zoveel mogelijk de 

scherpe kantjes van illegale activiteiten gehaald, zodat deze zoveel mogelijk 

voor gewoon „werk‟ door konden gaan. Een van mijn respondenten was een 

man die zich onder meer gespecialiseerd had in het ontmantelen van elektroni-

sche beveiligingssystemen. Voor deze bezigheid was specialistische kennis 

vereist, waarover maar weinig mensen beschikken. Verder heb ik een Colombi-

aanse vrouw geïnterviewd, die zo nu en dan wel eens inviel als drugskoerier, 

maar die zich in hoofdzaak met de organisatie van cocaïnehandel bezighield. 

Deze vrouw stelde er eer in dat zij zich wist staande te houden in deze – in 

hoofdzaak – mannenwereld.  

Tot nu toe heb ik het in deze paragraaf over verschillende graden van 

schuld(gevoel) gehad van gedetineerden die toegaven dat zij het delict waar-

voor zij veroordeeld waren, hadden gepleegd. Er zijn ook delinquenten die zich 

niet schuldig voelen, omdat zij het delict naar eigen zeggen niet hebben ge-

pleegd. Ik heb tijdens de onderzoeksperiodes echter nauwelijks gedetineerden 

gesproken die vol bleven houden dat zij onschuldig waren, in de zin dat het de-

lict waar zij voor veroordeeld waren, niet door hen was gepleegd.  

In mijn gesprekken met gedetineerden was het doorgaans het eenvoudigst 

om te praten over „oorzaakschuld‟. Je hebt iets immers wel of niet gedaan. 

Door de toepassing van neutraliseringstechnieken waarbij normen en slachtof-

fers vaak niet werden erkend of zelfs werden „weggeredeneerd‟, was het door-

gaans veel moeilijker om te praten over „faal‟- en „vereveningsschuld‟. Ten 

aanzien van de „kwetsschuld‟ was de reactie vaak tweeledig. Er werd met name 

vaak van vrouwen (vriendinnen en echtgenotes) beweerd, dat zij zich niet over 

de door de partner gepleegde delicten mochten beklagen “want zij vreten er 

ook van”. Niet iedereen had een laconieke houding ten opzichte van familiele-
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den en vrienden. Er waren ook gedetineerden die bang waren dat hun negatieve 

faam zou afstralen op hun sociale omgeving. 

Strafoplegging: de zitting en de opgelegde vrijheidsstraf8 

Vanuit pedagogisch opzicht zou je mogen verwachten dat een straf beter in 

staat is een positieve gedragsverandering bij de delinquent te bewerkstelligen 

als deze zich er terdege van bewust is waarom en naar aanleiding waarvan hij 

of zij gestraft wordt. Positief in dit opzicht zou het zijn als op de zitting een 

gesprek zou ontstaan, waarbij de verdachte duidelijk kan maken hoe hij of zij 

tot het plegen van een bepaald delict is gekomen en de rechter uit de doeken 

kan doen hoe het vonnis tot stand komt.9 Een groot aantal respondenten uit het 

onderzoek onder kortgestraften kwam echter niet tot een gesprek met de rechter 

omdat zij niet op de zitting verschenen. Sommigen gaven praktische redenen 

aan om niet op de zitting te verschijnen, zoals verblijf in het buitenland. Ande-

ren gingen er vanuit dat de rechter zonder meer een vrijheidsstraf op zou leg-

gen. Wat had het dan nog voor zin om naar de zitting te gaan? Verder bleek dat 

van diegenen die de gang naar de rechter al vaker hadden gemaakt, een aantal 

een totale onverschilligheid ten aanzien van de eigen rechtsgang had ontwik-

keld (Janssen, 2000: 56). Voor hen was straf een fact of life, iets dat hen over-

kwam. Dit deed zich vaak voor onder verslaafden. 

Indien de verdachten wel op de zitting verschenen, verliep het „gesprek‟ met 

de rechter niet altijd even soepel. Een belangrijke oorzaak hiervan was gelegen 

in het feit dat de „juridische‟ realiteit niet altijd overeenkwam met die van de 

veroordeelde. Zo vertelde een rechter mij dat hij een verdachte van een auto-

diefstal voor zich had, die in de rechtszaal een heel verhaal afstak over een rode 

Peugeot, terwijl in de stukken stond dat de zaak om een gele Volkswagen ging. 

Bij het onderzoek onder kortgestraften ben ik dergelijke situaties vaker tegen-

gekomen. Sommigen hadden zoveel delicten gepleegd dat ze het overzicht 

kwijt waren geraakt. Wat verder ook tot verwarring leidde was het vermelden 

van meerdere delicten op de tenlastelegging en de voegingen ad informandum. 

Deze delicten waren niet op hetzelfde tijdstip gepleegd en hadden wellicht ook 

geen onderling verband, maar resulteerden wel in één straf. Verder kon het 

lange tijd duren voordat een vonnis uiteindelijk onherroepelijk werd, waardoor 

in tijd een grote afstand tussen het delict en de oplegging van de straf ontstond 

(Janssen, 2000: 68). Dit alles had tot gevolg dat in een aantal gevallen het de 

veroordeelde niet duidelijk was voor welk(e) delict(en) hij een vrijheidsstraf 

aan het uitzitten was. Bij de Latijns-Amerikaanse drugskoeriers was dit minder 

                                                           
8  Zie ook: Vruggink, 2001 en zijn bijdrage elders in deze bundel. De auteur bespreekt 

onder meer de opvattingen van vermogensdelinquenten ten aanzien van de aan hen 
opgelegde maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (Pluk-

ze).  
9  In zijn oratie „Rituelen ter terechtzitting‟ vraagt Hoefnagels zich af in hoeverre het 

mogelijk is om op een zitting tot een dergelijk gesprek te komen (Hoefnagels, 1970: 
17-19). Zie ook: Weijers, 2000. 



70 J. Janssen 

 

het geval. Dit komt waarschijnlijk omdat zij in Nederland voor één delict wer-

den veroordeeld en ook op de zitting aanwezig waren. Verder stonden taalpro-

blemen een goede communicatie met de rechter in de weg. Dat was zeker niet 

alleen het geval bij de Latijns-Amerikaanse vrouwen, die afhankelijk waren van 

een tolk; taalproblemen deden zich ook voor bij de Nederlandstaligen. Het ju-

ridische vocabulaire werd vaak te moeilijk gevonden. Mijn respondenten had-

den doorgaans de klok wel horen luiden, maar wisten vaak niet waar de klepel 

hing. Zo dacht menigeen die tot een voorwaardelijke straf met een proeftijd van 

twee jaar was veroordeeld, dat er bij recidive een vrijheidsstraf van twee jaar 

moest worden uitgezeten.10  

In hoeverre werden de opgelegde straffen rechtvaardig gevonden? Met een 

rechtvaardige straf bedoel ik hier een straf die zich in de optiek van de veroor-

deelde verhoudt tot de schuld aan het door hem of haar gepleegde delict. Met 

andere woorden: een straf wordt fair gevonden indien de straf en de daaraan 

verbonden negatieve consequenties in verhouding staan tot de schuld aan het 

gepleegde delict. De drugskoeriers wisten dat ze de wet hadden overtreden 

(„oorzaakschuld‟) en dat straf op zijn plaats was. Doorgaans vonden zij de 

straffen echter te hoog: “…de straffen die ze ons geven zijn niet terecht. Weet 

je wie ze verdomme moesten pakken?! Escobar en consorten, maar op de een 

of andere manier ontspringen de grote bazen altijd de dans, dat kan toch geen 

toeval zijn! Wij arme mensen, die alles doen om onze kinderen niet te laten 

creperen, zouden ze met rust moeten laten.” (Janssen, 1994: 65). 

Onvrede over vermeende klassenjustitie kwam ik ook tegen onder kortge-

straften. In de periode dat ik deze mannen interviewde was bijvoorbeeld het 

proces tegen O.J. Simpson in het nieuws. Ik had de indruk dat veel gedeti-

neerden ervan uitgingen dat Simpson schuldig was, maar “omdat hij goed in de 

slappe was zit kunnen ze hem niks maken. Zo gaat het toch overal.” (Janssen, 

1995: 133). In dezelfde tijd konden de plannen van Shell om een booreiland in 

zee te dumpen eveneens op weinig begrip van mijn respondenten rekenen: “als 

ik een keer de olie van mijn auto ververs en ik laat de afgetapte olie in het ri-

oolputje verdwijnen, dan slingeren ze me op de bon. Maar bij Shell kunnen ze 

wel zo een compleet booreiland in zee mieteren! Waar zijn we nou mee be-

zig?!” (Janssen, 1995: 133). Hoewel ook kortgestraften de opgelegde sancties 

vaak te zwaar vonden, waren ze opgelucht als ze voor een politierechter moes-

ten verschijnen, omdat deze (in de periode van de dataverzameling) „slechts‟ 

vrijheidsstraffen van maximaal een half jaar op mocht leggen. Sommigen von-

den de straffen echter wel terecht. Dit waren vaak diegenen die ik hier eerder al 

als „professionals‟ heb aangeduid, en die straf als een beroepsrisico zagen. Ook 

onder de „draaideurgevallen‟ – diegenen die frequent in penitentiaire inrichtin-

gen te vinden zijn – bevonden zich gedetineerden die de straffen namen zoals 

ze kwamen en in principe niet verder keken dan de dag van morgen. 

                                                           
10  Als ik mijn respondenten thuis opzocht voor een interview, bleek regelmatig dat zij 

in afwachting van mijn komst alle „moeilijke en officiële‟ post hadden opgespaard 
in de hoop dat ik deze ambtelijke stukken van bijvoorbeeld rechtbanken of deur-
waarders in begrijpelijk Nederlands kon vertalen. Ik moet overigens eerlijk beken-
nen dat ik veel van deze teksten zelf ook pas na twee keer lezen goed begreep. 
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In theorie gaat het bij het proces van strafoplegging vooral om de vraag of de 

verdachte daadwerkelijk het delict heeft gepleegd, dat hem of haar ten laste is 

gelegd („oorzaakschuld‟). Van een andere orde, maar niet minder belangrijk is 

het bevestigen van normen door het opleggen van sancties („faalschuld‟). Bij 

het bepalen van de strafmaat komt ook de houding van de dader jegens het 

slachtoffer in beeld (is er excuses aangeboden of schade vergoed? Kortom: de 

„vereveningschuld‟). De praktijk leert echter dat het moeilijk is om diep op 

deze specifieke schuldvragen met veroordeelden in te gaan omdat het vaak 

voorkomt dat gedetineerden niet precies weten voor welk delict zij gestraft 

worden. De veroordeelden die ik gesproken heb, hielden zich doorgaans niet 

direct met schuldvraagstukken bezig, maar meer met een afgeleide daarvan: na-

melijk de rechtvaardigheid van de opgelegde sanctie. Rechtvaardigheid staat 

dan gelijk aan een juiste verhouding tussen het hebben van schuld en de zwaar-

te van de opgelegde straf. Daarover volgt meer in de volgende paragraaf.   

Schuldgevoelens en de beleving van de vrijheidsstraf 

Als de zaak van een verdachte voor moet komen of nog in behandeling is, dan 

wordt diens gemoed begrijpelijkerwijs vooral bezig gehouden door het proces 

en de uitkomst daarvan. Indien de zaak resulteert in een vrijheidsstraf kan de 

veroordeelde aansluitend op het voorarrest of „vanuit de vrije maatschappij‟11 

beginnen aan het uitzitten van de opgelegde straf. In deze fase – wanneer de ju-

ridische rompslomp min of meer achter de rug is – krijgt de veroordeelde tijd 

voor reflectie. Dat wil echter niet zeggen dat „afgestraften‟ – dat zijn veroor-

deelden in gevangenisterminologie – zich alleen bezig houden met het hier en 

nu en alvast plannen voor de toekomst maken. In gesprekken met gedetineerden 

is mij duidelijk geworden dat zij tijdens hun detentie ook terugblikken op het 

delict en de opgelegde straf. Dat kan soms emotionele situaties opleveren. Zo 

vertelde een drugskoerier, die zelf nooit drugs gebruikt had en er aanvankelijk 

ook niet zoveel moeite mee had dat zij dit „werk‟ had aangenomen: “Ik zag een 

keer bij de medische dienst een meisje lopen met helemaal kapot gestoken ar-

men; ze had ook allemaal vlekken. Ik kon er niet naar kijken zonder me schul-

dig te voelen” (Janssen, 1994: 116). Sommige gedetineerden benadrukken dat 

toen zij het delict pleegden waarvoor zij achter de tralies belandden, heel goed 

wisten dat zij een strafbaar feit pleegden en dat bij ontdekking detentie het ge-

volg zou kunnen zijn. In deze optiek is detentie – zoals reeds eerder gezegd – 

een „beroepsrisico‟, vervelend maar wel terecht. Een eventuele straf heb je dan 

maar te accepteren en je moet maar zien dat je er het beste van maakt. Dit zijn 

vaak relatief „tevreden‟ gedetineerden en zij vormen een minderheid binnen de 

gevangenisbevolking. Veel veroordeelden vinden het terecht dat ze een vrij-

heidsstraf hebben gekregen, maar vinden de strafmaat te hoog. Wanneer gede-

tineerden onder elkaar over de aan hen opgelegde straffen praten, bestaat vaak 

                                                           
11  Dit zijn gedetineerden met een „lopend vonnis‟, dat wil zeggen dat zij thuis een op-

roep hebben ontvangen om zich in een half open inrichting te melden om daar hun 
straf uit te zitten (Janssen, 2000: 60). 
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de neiging de vergrijpen van anderen als zwaarder te beoordelen dan de zelf ge-

pleegde delicten. Desondanks lijkt het alsof „die anderen‟ systematisch minder 

zwaar zijn gestraft. Dit denkbeeld ben ik vaak tegengekomen in gesprekken met 

gedetineerden, zowel bij Nederlanders als buitenlanders en bij mannen zowel 

als bij vrouwen. Bij deze gedetineerden heerst over het algemeen weinig ver-

trouwen in het rechtssysteem, dat in hun optiek vooral gekenmerkt wordt door 

willekeur.12 De in de vorige paragraaf beschreven ideeën over vermeende klas-

senjustitie passen goed in deze lijn van denken. Als laatste is er dan een groep 

die zegt onschuldig en dus ten onrechte gedetineerd te zijn, maar zoals ik reeds 

eerder aangaf, ben ik hiervan nauwelijks representanten tegen gekomen. Bij 

deze indeling moet ik echter een belangrijke kanttekening maken. Zo kwam uit 

de gesprekken met kortgestraften naar voren dat de relatie tussen het delict en 

de opgelegde straf tijdens de detentie soms vaag werd. Dat had – naast de in de 

vorige paragraaf beschreven redenen – verder te maken met de duur van de 

periode tussen het plegen van het delict en de aanvang van de tenuitvoerlegging 

van de straf. Een andere factor die van invloed was, was het achter elkaar uitzit-

ten van verschillende straffen. Niet elke veroordeelde bleek namelijk in staat 

tijdens de detentie uit te leggen naar aanleiding van welke vonnissen hij op dat 

moment achter de tralies zat (Janssen, 2000:68).  

Bij de bespreking van de relatie tussen schuld en delict gaf ik al aan dat ge-

detineerden het doorgaans niet op prijs stellen wanneer zij gereduceerd worden 

tot dader. Net zo min willen zij uitsluitend te boek staan als bajesklant. Er 

wordt veel waarde aan gehecht dat de omgeving zich realiseert dat zij ook an-

dere sociale rollen vervullen, zoals die van ouder, loodgieter of kapper. Ook 

hier gaat het er weer om dat „schuldig zijn‟ niet de gehele persoon van de gede-

tineerde betreft.  

Tijdens het uitzitten van de vrijheidsstraf zien gedetineerden zich vaak met 

tal van problemen geconfronteerd, die zij vanuit de inrichting moeilijk kunnen 

oplossen. Vóór de detentie loopt het leven van veel gedetineerden vaak al niet 

op rolletjes. De veelal sociale en economische problemen waarmee zij voor 

binnenkomst in de penitentiaire inrichting te maken hebben, zijn bij aanvang 

van de detentie niet opgelost en het is nog maar de vraag in hoeverre dat tijdens 

de detentie wél lukt. In het geval van de Latijns-Amerikaanse gedetineerden 

betrof het vaak alleenstaande moeders, met een relatief slechte positie op de ar-

beidsmarkt in het land van herkomst. Deze Latijns-Amerikaanse vrouwen lagen 

regelmatig nachten wakker omdat zij zich zorgen maakten over hun fami-

lieleden in Zuid-Amerika. Hoe moet het nu verder met de kinderen? Wie zorgt 

er voor moeder? Nog een voorbeeld: “Mijn dochter is nu bijna drie jaar oud. Ik 

heb hier twee jaar gezeten en weet je waar ik nou zo bang voor ben? Dat als ik 

                                                           
12  De „schade‟ valt vaak mee wanneer de in Nederland opgelegde straffen vergeleken 

worden met buitenlands sanctiebeleid. Het blijft echter moeilijk vergelijken omdat 
in het buitenland de regelingen voor vervroegde invrijheidsstelling en gratie vaak 

anders zijn dan in Nederland. In theorie is het mogelijk dat een veroordeelde elders 
zwaarder gestraft wordt dan in Nederland, maar desalniettemin toch eerder weer vrij 
is omdat deze regelingen aldaar een „gunstiger‟ uitwerking hebben op de totaal in 
detentie doorgebrachte tijd.  
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straks thuis ben, ze me niet meer zal herkennen. In die tijd dat ik hier gezeten 

heb, is mijn dochter bij mijn moeder gebleven. Mijn moeder ziet ze nu natuur-

lijk als haar moeder, terwijl ik een volslagen vreemde voor haar zal zijn. Dat 

vind ik afschuwelijk…” (Janssen, 1994: 131). De vrouwen waren verontwaar-

digd: “De rechter kijkt alleen hoeveel kilo je bij je hebt en dan geeft hij je een 

straf. Blijkbaar denken ze er niet over na waarom je dit werk hebt aangenomen. 

Ze houden er geen rekening mee dat je je familie wilde helpen. Door die lange 

straffen, straffen ze mijn familie ook nog eens, want wie moet er voor mijn kin-

deren zorgen nu ik hier opgesloten zit?” (Janssen, 1994: 66). 

De zorgen over familieleden, werk en andere delen van het leven buiten de 

inrichting hebben hun weerslag op de houding van gedetineerden binnen de in-

richtingsmuren. Een reclasseringsambtenaar vertelde mij over een gedetineerde 

drugskoerier uit Centraal-Amerika, die ernstige problemen had met het feit dat 

de levensstandaard in Nederlandse gevangenissen veel hoger was dan die in 

haar geboorteland. Deze vrouw weigerde gebruik te maken van de goed geou-

tilleerde keuken in de penitentiaire inrichting, omdat zij zich schuldig zou voe-

len wanneer zij een smakelijke maaltijd zou bereiden in deze moderne keuken 

die van allerhande gemakken was voorzien, waar haar familieleden alleen maar 

van zouden kunnen dromen. Nederlandse gedetineerden krijgen vaak financiële 

steun van familie en vrienden, zodat zij tijdens de detentie niet alleen van het in 

de inrichting verdiende loon hoeven rond te komen. Deze Latijns-Amerikaanse 

vrouwen kregen geen extra aanvulling van buiten, maar probeerden van het 

geringe loon nog wat over te houden om naar de familie thuis te sturen.13 

Bij het onderzoek onder kortgestraften is ook gelet op kenmerken van hun 

achtergrond zoals het al dan niet hebben van huisvesting, werk en riskante ge-

woonten. Diegenen, die voor de detentie dakloos, verslaafd en werkloos waren, 

konden door de detentie relatief weinig verliezen. Bij sommige respondenten, 

die voor de detentie een zeer marginaal bestaan leidden, heb ik wel eens de in-

druk gekregen dat ze dankzij de detentie er in fysiek opzicht op vooruit gingen. 

Door het regelmatige leven – op tijd naar bed, geregeld douchen en eten – zag 

ik een aantal van hen in een paar maanden tijd zo opknappen, dat ik ze bijna 

niet meer herkende. Daar tegenover staan gedetineerden, die voor binnenkomst 

in de penitentiaire inrichting meer banden met de samenleving hadden – een 

baan, een (eigen) huis, een gezin. Hen viel het zitten doorgaans aanzienlijk 

zwaarder omdat ze zich zorgen maakten over hoe hun leven er na de vrijlating 

uit zou zien. Een voorbeeld: “Ik ben nog niet zo lang bezig met een eigen be-

drijf … Na veel vijven en zessen heb ik een starterskrediet gekregen …, maar 

het zit er dik in dat ik dat nu verspeel. Dan is het meteen afgelopen met mijn 

bedrijf.” (Janssen, 1995: 131). In detentie maakten deze kortgestraften zich niet 

alleen zorgen om problemen van meer praktisch aard op het gebied van huis-

vesting, werk en inkomen – maar net als de Latijns-Amerikaanse gedetineerden 

– ook om hun familiaire relaties: “Mijn kinderen hoeven niet te weten dat ik zit. 

                                                           
13  In de periode waarin ik veldwerk deed onder deze Latijns-Amerikaanse vrouwen, 

konden de gedetineerden 53 gulden (circa 24 euro) per week verdienen (Janssen, 
1994: 86). 
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Ik heb mijn vader vroeger ook in de bajes op moeten zoeken en dat vond ik 

maar niks. Daarom vertel ik ze dat ik op een booreiland werk. Als ik ze dan bel 

dan zeg ik: „Goh, papa heb zeehondjes gezien.‟ Dan worden ze helemaal gek en 

vragen: „O papa, mogen we ook een keer mee?‟” (Janssen, 1995: 132). 

Aan de hand van de hiervoor beschreven voorbeelden wordt duidelijk dat 

gedetineerden – of het nou mannen zijn of vrouwen, Nederlanders of buitenlan-

ders – tijdens hun verblijf in een penitentiaire inrichting veel zorgen aan hun 

hoofd hebben. Wanneer een gedetineerde zich echter de hoofdverantwoorde-

lijke voelt voor bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen of het vergaren van 

het hoofdinkomen voor het gezin, dan is de kans groot dat hij of zij zich ook 

schuldig gaat voelen wanneer hij of zij niet meer in staat is deze taak op zich te 

nemen. Dit is vooral het geval indien de opgelegde vrijheidsstraf op zich als 

een terechte straf wordt ervaren. Gedetineerden die van mening zijn dat de straf 

niet verdiend is en die zich in detentie zorgen maken over hun leven buiten de 

inrichting, zijn vaak geneigd negatieve gevolgen van de vrijheidsstraf toe te 

schrijven aan diegene die de straf heeft opgelegd. Dat kan de rechter zijn, maar 

er wordt ook wel verwijtend gewezen naar het Openbaar Ministerie, het Minis-

terie van Justitie of de politiek in het algemeen – „Den Haag‟. 

De meeste mensen die ik binnen inrichtingsmuren gesproken heb, houden 

zich met schuld op alle drie door Mooij geschetste betekenisdimensies bezig. 

Maar wat „het zitten‟ voor velen zo zwaar maakt is de „kwetsschuld‟, met ande-

re woorden het leed dat de sociale omgeving van de gedetineerde door diens 

detentie „wordt aangedaan‟. Veroordeelden in detentie hebben weinig invloed 

op de belasting voor hun omgeving die de tenuitvoerlegging van een vrijheids-

straf met zich meebrengt. In die zin lijden zij zelf ook onder de „kwetsschuld‟. 

Slotbeschouwing 

Op basis van de driedeling van Mooij („oorzaak‟-, „faal‟- en „verevenings-

chuld‟) met de aanvulling van Weijers („kwetsschuld‟) ben ik ingegaan op de 

schuldgevoelens van gedetineerden. Om het een en ander te verduidelijken zijn 

deze vormen van schuld en schuldgevoel geïllustreerd aan de hand van de erva-

ringen van Latijns-Amerikaanse langgestrafte vrouwen en kortgestrafte in Ne-

derland wonende mannen. Daarbij is stilgestaan bij het delict, het proces van 

strafoplegging en het uitzitten van een vrijheidsstraf. 

Wat betreft het delict is het meest uitgebreid gesproken over de „oorzaak-

schuld‟. Daarbij was het voor veel respondenten van groot belang duidelijk te 

maken dat hun delict niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Er werd vaak gewe-

zen op de procesmatige kant van het plegen van een delict: er is altijd een aan-

leiding. Daarnaast werd het belangrijk gevonden dat een veroordeelde als com-

plete mens werd gezien en niet uitsluitend als pleger van (een) delict(en). 

Vanuit het proces van strafoplegging bezien zou het ideaal zijn, wanneer 

een veroordeelde zich schuldig voelt aan het door hem of haar gepleegde delict 

(„oorzaak‟-, „faal‟- en „vereveningsschuld‟) en daarnaast beseft dat hij of zij 

naar aanleiding van het eigen aandeel in dit strafbaar feit is gestraft. De gedach-
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te is dat in een dergelijke situatie de kans op recidive geringer is. De praktijk 

heeft echter laten zien dat de relatie tussen delict en opgelegde straf in de bele-

ving van de veroordeelde soms ver te zoeken is. Het gevaar bestaat dan dat de 

veroordeelde het hele proces van strafoplegging als een soort rituele dans gaat 

zien, dat los staat van het eigen (regelovertredend) gedrag. Dit is op zijn zachtst 

gezegd niet gunstig voor de acceptatie van rechterlijke uitspraken en voor de 

bevestiging van normen („faalschuld‟). 

Bij het uitzitten van een vrijheidsstraf komen vaak gevoelens van machte-

loosheid kijken: gedetineerden kunnen meestal weinig of niets doen om proble-

men buiten de penitentiaire inrichting het hoofd te bieden, waardoor zij het ge-

voel krijgen dat zij falen of te kort schieten. Het gaat om strubbelingen in de 

sfeer van relaties, gezin en familie. Daarnaast doen zich ook praktische en eco-

nomische problemen voor op het terrein van onder meer huisvesting, werk en 

inkomen. In dit verband kan het begrip „kwetsschuld‟ worden gebruikt. 

Als we de veroordeelde recht willen doen, moeten we goed voor ogen hou-

den hoe ingrijpend de vrijheidsstraf voor de betrokkene en zijn omgeving is. 

Het ontstaan van „kwetsschuld‟ ten gevolge van detentie kan alleen worden 

voorkomen of beperkt door de zwaarte van de vrijheidstraf op juiste waarde in 

te schatten.  
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De „legal iceberg‟ opnieuw bekeken. 
Turks familiegoud in een nauwelijks gewonnen zaak 

W. van Rossum 

Cultuur weggefilterd? 

 

Een Turkse familie is met gouden sieraden, na een vakantie in Turkije, op 

Schiphol aangehouden. Net als andere terugkerende zomerse vakantiegangers 

konden zij op Schiphol rekenen op aandacht van de douane, die controleert op 

goederen die aangegeven moeten worden of die mogelijk illegaal worden inge-

voerd. Over het ingevoerde goud moest de Turkse familie, aldus de douane, 

belasting betalen. En omdat zij er bij doorgang van de douane geen melding 

van hadden gemaakt, hadden zij ook een strafbaar feit gepleegd. 

De betreffende Turkse familie echter had niet het idee dat het nodig was om 

melding te maken van de waardevolle sieraden. In hun ogen gaat het om siera-

den die op de in hun cultuur gebruikelijke wijze zijn verkregen en tot het „fami-

liegoud‟ behoren. Zowel voor de strafrechter als voor de belastingkamer van 

het hof heeft de betreffende familie met de Turkse huisvader als woordvoerder, 

de culturele betekenis van het familiegoud naar voren willen brengen om onder 

een straf en de belastingheffing uit te komen, en om het Nederlandse recht een 

uitspraak te laten doen over „hun cultuur‟. 

De strafrechter noch de belastingkamer heeft over de mogelijk culturele as-

pecten van „Turks familiegoud‟ een uitspraak gedaan. De strafzaak is in een 

laat stadium van de vervolging geseponeerd en de belastingkamer kon de zaak 

afdoen zonder op „de cultuur‟ in te gaan. De financiële gevolgen voor de betref-

fende Turkse familie zijn hierdoor beperkt gebleven. Wat dat betreft is het voor 

de familie een gewonnen zaak. De Turkse familie had echter ook graag gezien 

dat een Nederlandse rechter zich over „hun cultuur‟ had uitgesproken, en aan-

gezien dat er niet van gekomen is, is de zaak wat dit betreft verloren. 

Het is de vraag waarom een cultureel aspect dat door de familie expliciet 

naar voren wordt gebracht, niet „in het recht terechtkomt‟ en niet van een rech-

terlijke uitspraak of eventueel een „overweging ten overvloede‟ wordt voorzien. 

„Cultuur‟ lijkt op deze manier uit de zaak te zijn weggefilterd terwijl het voor 

de Turkse familie het hart van de zaak is. Het antwoord op de vraag waarom 

cultuur niet altijd doordringt in het recht – de vraag die in dit artikel wordt on-

derzocht – is relevant voor het verkrijgen van een adequaat zicht op (nog-niet-

rechts)zaken waarin „cultuur‟ een rol speelt en voor het krijgen van inzicht in 

de selectiemomenten en -mechanismen die „cultuur‟ uit zaken wegfilteren. In 

dit artikel onderzoek ik op welke momenten in het verloop van de zaak van het 

„Turkse familiegoud‟ culturele aspecten aan de orde kwamen of hadden kunnen 
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komen maar desondanks niet in het dossier terecht zijn gekomen. Waar moge-

lijk zal ik de sociale mechanismen – dat wil zeggen de specifieke vormen van 

sociale controle die een gang van zaken en een bepaalde manier van handelen 

ondersteunen – onder woorden brengen die begrijpelijk maken waarom de cul-

turele aspecten uit de zaak worden weggefilterd. Tegelijk met het bespreken 

van het verloop van de zaak komt de visie van de betreffende Turk(se familie) 

op de culturele aspecten en op het Nederlandse recht aan de orde. In een aparte 

paragraaf knoop ik met de gevonden mechanismen uit de besproken zaak aan 

bij Galanters idee van een „legal iceberg‟. Aangezien de sociale mechanismen 

die in deze ene zaak zullen worden aangewezen waarschijnlijk algemeen in de 

praktijk werkzaam zijn, kunnen we naar mijn mening ook spreken van een 

„multiculturele ijsberg‟. 

Ik beschrijf het verloop van de zaak van het „Turkse familiegoud‟ vanuit het 

gezichtspunt van de Turkse man T., die door het recht als belastingplichtige en 

verdachte werd aangemerkt. Ik maak gebruik van interviewgegevens en van de 

observatie van een zitting. Uit de beschrijving zal blijken dat „cultuur‟ in de 

ogen van de Turk(se familie) een belangrijke rol speelde (en niet door de Ne-

derlandse spelers over het hoofd gezien kon worden): T. komt er in de inter-

views regelmatig op terug dat de manier waarop het goud is verkregen en de 

betekenis die goud heeft, voor hem met „de Turkse cultuur‟ te maken heeft. In 

de Turkse cultuur zoals hij die percipieert heeft goud te maken met het recht 

van een vrouw om mooi te zijn, met de publieke demonstratie van eer en met de 

even simpele als verplichtende omkering van geven en nemen.1 

                                                           
1  Het gaat er in dit artikel niet om of T. het wat de Turkse cultuur betreft bij het goede 

eind heeft of in hoeverre de perceptie van T. door andere leden van de Turks/Neder-
landse of de Turkse gemeenschap gedeeld wordt. In dit artikel gaat het om de vraag 
waarom een zaak die door de verdachte en belastingplichtige als een zaak met cul-
turele aspecten naar voren wordt gebracht, niet rechtens op die culturele aspecten 
wordt afgedaan. Overigens lijkt zich wel wel een common sense af te tekenen dat 
goud in de Turkse gemeenschap een bijzondere betekenis heeft. In het webarchief 
van de Telegraaf (http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20010516/teksten/bin. Siera-
den.goud.bruidsschat.html) is bijvoorbeeld een bericht opgenomen over een Turks 
echtpaar dat na de vuurwerkramp in Enschede hun bruidsschat bestaande uit 14 
gouden armbanden, een zegelring en een ketting heeft teruggevonden. De sieraden 
lagen begraven in de tuin van hun voormalige woning. Verder meldt de krant: “Bij 
Turkse families is het normaal dat de bruid heel veel sieraden krijgt. Dit goud fun-
geert als een soort levensverzekering voor als er iets met de bruidegom mocht ge-
beuren en de vrouw er alleen voor komt te staan.” Arın Bayraktaroglu schrijft in 
„Culture Shock! A Guide to Customs and Etiquette (Turkey)‟ in dezelfde lijn over 
Turks goud (1996: 103). De antropoloog Paul Stirling schrijft in „Turkish Village‟ 

uit 1965 (http://lucy.ukc.ac.uk/TVillage/Stirling.html) alleen over de bruidschat, die 
deels bestaat uit gouden sieraden. Volgens Stirling verhoogt het geven van een 
bruidsschat de eer van de gever (http://lucy.ukc.ac.uk/TVillage/StirlingC9.html, pag 
188). 

http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20010516/teksten/
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De zaak van het ‘Turkse familiegoud’ 

Toen ik van 1993 tot 1996 enkele Turkse verdachten volgde voor het onder-

zoek naar hun ritueel gedrag in de rechtszaal (Van Rossum 1998), kreeg ik in 

december 1993 via een advocate van het Bureau voor Rechtshulp de zaak van 

het „Turkse familiegoud‟ onder ogen. In een telefonisch onderhoud vertelde de 

advocate mij dat de verdachte deze zomer op Schiphol was aangehouden „om-

dat hij goud bij zich had‟, waarvoor hij invoerrechten had moeten betalen. Het 

goud had hij bij zich „in verband met een feest in Turkije‟, wat voor Turken 

niet ongebruikelijk zou zijn. Op Schiphol „was hij niet door een tolk gehoord‟. 

Hij „had een schikking aangeboden gekregen‟, waar hij „niet op in wilde gaan‟. 

Hij had „een bezwaarschrift ingediend‟, maar het was nog niet zeker of de zaak 

op de zitting zou komen. 

De aanhouding 

Kort na de melding door de advocate belde ik T. Tijdens het telefoongesprek 

kreeg ik de indruk dat hij de Nederlandse taal redelijk machtig is, maar dat een 

gesprek wellicht moeilijkheden zou kunnen opleveren zodra specifieke, niet-

alledaagse zaken moeten worden uitgelegd. Het is daarom de vraag of een ge-

sprek dat over de aangifte van goederen op Schiphol gaat en dat onder de span-

ning van „misschien iets verkeerd hebben gedaan‟ en in een vreemde ruimte 

wordt gevoerd, sociaal gezien zonder tolk gevoerd zou mogen worden. Ook 

met de gegevens uit de interviews die ik bij hem thuis heb afgenomen en waar-

voor ruim de tijd is genomen, blijft bijvoorbeeld onduidelijk met hoeveel goud 

de familie naar Turkije vertrok en met welk geld of goud in Turkije nieuwe 

sieraden zijn aangeschaft. Vanwege de problematiek van het omzetten van T.‟s 

perceptie naar goedlopend Nederlands en ook om zijn idee over de zaak in zijn 

eigen bewoordingen te respecteren, geef ik de interviews weer in de formulerin-

gen van T. zelf.2 

In het eerste gesprek dat ik met T. heb, vertelt hij onder instemmend knik-

ken van zijn vrouw het volgende over de aanhouding op Schiphol: 

 

Hij: Ja kijk, wij kwamen op Schiphol en wij lopen gewoon, mijn vrouw 

en drie kinderen, en ze zeiden „ho!‟. Toen zeiden ze „die armband, is die 

van goud?‟, zeiden ze tegen mijn vrouw. Ik zei „ja, is goud.‟ Toen gin-

                                                           
2  T. is op het moment dat deze zaak loopt 16 jaar in Nederland. Hij heeft in het verle-

den productiewerk gedaan en is nu zonder werk. Zijn vader is in 1962 naar Neder-
land gekomen. Het „omzetten‟ of „vertalen‟ van T.‟s woorden naar goedlopend Ne-
derlands zou mijn inbreng (de inbreng van de onderzoeker) alleen maar vergroten. 
Ik zou bovendien een taak moeten verrichten die een eigen onderzoek vergt: T.‟s 
visie op de zaak achterhalen uitgaande van wat hij zegt, en wat hij zegt interpreteren 

op basis van de visie die ik – op basis van een theorie en van aannames – bij T. mag 
en kan veronderstellen. In dit artikel heb ik dergelijk onderzoek niet willen doen. 
Voor dit artikel is het niet van belang om een goede interpretatie te vinden van de 
cultuur rond „Turks familiegoud‟. 



80 W. van Rossum 

 

gen ze tassen openmaken, alle koffers openmaken, alles eruit (hij zwaait 

met zijn armen). Ik moest geld betalen, meer dan tweeduizend gulden. Ik 

zeg „heb ik niet, ik heb uitkering sociale dienst‟. Toen zeiden ze „als u 

uitkering hebt van sociale dienst, hoe kan dan dit goud betalen?‟ Ze 

hebben een papier ingevuld en mochten we naar huis. 

Ik: Maar hebt u wel alles meegekregen? 

Hij: Ja, we hebben wel, armbanden mochten we meenemen. Maar toen 

later, ik denk twee weken later, kreeg ik brief. Ik moet tweeduizend gul-

den betalen, of meer, ik weet niet precies. Moet ik binnen tien dagen be-

talen. Maar ik heb helemaal geen geld. 

Ik: U heeft niet betaald? 

Hij: Ik heb niet betaald, maar ik weet ook niet waarom ik moet betalen. 

Kijk, die goud was sieraden van mijn vrouw. Dat was cadeau. Wij waren 

op vakantie geweest Turkije. Met de familie daar. Besnijdenisfeest van 

mijn zoon. Je krijgt dan cadeaus. Dat is onze cultuur zo. Een vrouw wil 

zich altijd mooi maken, met gouden armbanden en kettingen. Wij heb-

ben daar niet gekocht, wij hebben gekregen. 

Ik: Dus u had die gouden armbanden en kettingen nog niet toen u naar 

Turkije ging? 

Hij: Ja, wel. Wij gaan ieder jaar naar Turkije op vakantie, nooit proble-

men, nog nooit belasting hoeven betalen. Klopt toch ook niet?! Is geen 

werk. Gaat niet om inkomsten, of winst. Het is sieraad voor vrouw. Die 

heb je gewoon. Is hier in Nederland socialistische land, ja? Iedereen ge-

lijk. Ook vrouwen hebben rechten. Maar ze gaan niet tegen vrouwen 

zeggen „jij zo veel gouden sieraden, dan zo veel belasting betalen!‟ Als 

ze dat zeggen, dan zou niemand meer sieraden kopen. Daarom begrijp ik 

niet. Waarom belasting betalen voor sieraden? 

Ik: Wat zei het Bureau voor Rechtshulp ervan? 

Hij: Ik heb de idee, zij geloven mij niet. Voor mij is onrecht. Vrouw wil 

mooi uitzien met goud. Als je belasting moet betalen, oké, als je hier 

koopt bij winkel, dan betaal je, hoe heet dat? 

Ik: BTW. 

Hij: Ja, BTW, dat is normaal. Maar als iedere keer dat terugkomt in Ne-

derland belasting moet betalen over sieraden, dan blijft niets over. Nu 

moet tweeduizend gulden betalen belasting. En ook 750 gulden straf-

boete. 

Ik: Ook nog 750 gulden strafboete? 

Hij: Ja. Dus moet twee keer boete betalen. Ik begrijp niet. Op Schiphol 

zij zeiden ook, tweeduizend gulden. We moesten in een kamer zitten. 

Alles afgenomen, drie uur wachten. Mijn kinderen waren bang, moesten 

huilen. Mijn vrouw bijna ziek geworden. Wij wisten niet wat ging ge-

beuren. 

Ik: En er was ook geen tolk. 

Hij (zijn vrouw schudt haar hoofd): Nee, geen tolk. Wij moesten zitten 

en wachten, drie uur! Toen zij alles doorzoeken, alle koffers. En die po-

litieman ging schrijven achter bureau. Ik zei niets, dus wat kon hij schrij-
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ven?! Toen ik moest ondertekenen, maar ik wist niet wat hij had ge-

schreven. Misschien hij wel geschreven „mijnheer T. is dood‟! En ik on-

dertekenen. Maar wel gedaan. Anders misschien nog langer moesten 

wachten. Mijn vrouw bijna ziek. 

Ik: En er was ook geen advocaat? 

Hij (zijn vrouw schudt weer het hoofd): Geen advocaat. Geen tolk. Wij 

begrijpen niets. Was niet zwart, die sieraden. Mijn vrouw droeg gewoon 

om haar nek, iedereen kon zien. Was niet illegaal. Daarom ik ook zeg 

„kijk maar‟. Zij mogen alles zoeken. Wij niets verborgen. Zij zeiden 

„tweeduizend gulden betalen‟. Ik zei „ik heb geen geld, ik heb uitkering 

sociale dienst‟. Toen zij zeiden „hoe kom je aan geld voor goud kopen?‟ 

Ik moest betalen. Zij zeiden „leen geld van familie‟. Kijk, als ik moet be-

talen, geen probleem. Mijn broer hier, familie, ik kan krijgen, zij mij 

helpen. Ik kan later terugbetalen. Maar ik begrijp niet waarom moet be-

talen! Vrouw mag toch uitzien zoals zij wil? Mag toch goud dragen? Als 

gaat om drugs, cocaïne, heroïne, dan is anders. Is fout, dan moet straf. 

Als je pistool meeneemt, dan straf. Met drugs en met pistool, dan kan 

mensen doodgaan. Met sieraden gaat niemand dood. Waarom straf? 

Waarom twee keer straf? Belasting en strafboete! 

Ik: En wat gaat er nu gebeuren? 

Hij: Ik weet niet, ik heb papier laten zien bij bureau rechtshulp, van win-

kel waar wij muntjes hebben geruild voor sieraden. Maar was niet goed. 

Ik ben nu twee weken geleden geweest in Turkije, ik naar winkel gebeld 

en gezegd „jullie goed papier opsturen‟. Ik hoop dat dan goed is. Als op 

papier staat in Nederland, dan heb je recht. Als niet op papier, dan geen 

bewijs, dan geen recht. Waarheid moet in Nederland op papier staan, 

dan is waarheid. Maar veel beter is met mensen praten, dan weet je wat 

waarheid. 

 

Uit het relaas van T., ondersteund door het knikken van zijn vrouw, kan worden 

afgeleid dat de (ver)horende ambtenaar van de douane op Schiphol waarschijn-

lijk geen andere interesse had dan het rondkrijgen van het dossier. Voor de 

douane ging het simpelweg om niet meer dan „een heterdaadje‟ met ook nog 

een bekennende verdachte: er was goud, het was veel waard, het was in Turkije 

gekocht en het was niet aangegeven. Waarom zou een ambtenaar met zo‟n 

„ronde zaak‟ zich nog proberen te verdiepen in de mogelijk culturele achter-

gronden van de zaak? Dat kost ten eerste meer tijd vanwege vraag- en schrijf-

werk en de vertraging die kan optreden omdat misschien een tolk noodzakelijk 

is. Ten tweede zou een douanebeambte permanent en op voorhand bedacht 

moeten zijn op „iets cultureels‟ in de zaken die hij verbaliseert, wat betekent dat 

hij veel parate „culturele kennis‟ moet hebben of anders een getrainde neus 

voor signalen die aangehouden mensen met betrekking tot hun cultuur kunnen 

afgeven. 

Wat het eerste betreft (het kost tijd en levert misschien vertraging op): uit de 

weinige gegevens in het dossier, zo zal later blijken tijdens de zitting van de be-

lastingkamer, wordt duidelijk dat de ambtenaar van de douane de zaak op mini-
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male administratieve gegevens heeft rondgemaakt, en dus waarschijnlijk zo min 

mogelijk tijd aan de zaak heeft willen besteden. Het dossier bevestigt derhalve 

het relaas van T. die zich afvroeg wat de douanebeambte kon opschrijven nu hij 

niets gezegd had. Het mechanisme dat aan de kant van de douane werkzaam is, 

is volgens mij het beste met „werkefficiëntie‟ te omschrijven. Ik veronderstel 

daarbij dat onderlinge taakverdelingen bij de douaniers – een aantal douaniers 

bijvoorbeeld voor het selecteren van te controleren personen, een paar die de 

bagage controleren en één die de eventuele processen-verbaal uittypt – op 

doorstroomsnelheid in de praktijk zijn uitgekristalliseerd. Dergelijke efficiënte 

taakverdelingen worden door middel van sociale controle ondersteund en in 

stand gehouden: collega‟s stellen het niet op prijs als een ambtenaar „te veel‟ 

tijd in een individuele zaak stopt en laten hem dat op al dan niet subtiele manier 

merken. 

Wat het punt van het „bedacht zijn op mogelijk culturele aspecten‟ betreft, 

blijkt op diezelfde zitting van de belastingkamer van het hof dat douanebeamb-

ten op Schiphol extra letten op goud bij Turkse vakantiegangers, omdat bekend 

is dat Turken in Turkije „goud bijkopen‟. Het is mij niet bekend of douanebe-

ambten getraind of „bijgeschoold‟ worden om een neus te ontwikkelen voor 

mogelijk culturele aspecten (van waardevolle goederen), wat deze zaak met 

goud betreft wordt het mechanisme om de beroepsmatige aandacht vooral te 

richten op zaken met geldwaarde (en dus ook goud), ondersteund en versterkt 

met de vuistregel „om extra op Turks goud te letten‟.3 Zelfs al zou T. in de ver-

hoorkamer op Schiphol geprotesteerd hebben met woorden als „het is niet zo 

maar goud, het heeft met onze cultuur te maken‟, dan is het waarschijnlijk dat 

dergelijk commentaar en dus de mogelijk culturele aspecten van de zaak zou-

den zijn genegeerd. 

 

Kijken we naar de zelfpresentatie van T. en naar zijn aanmerkingen op de aan-

houding en op het Nederlandse recht, dan is te zien dat hij zich in het interview 

neerzet als brave burger die zich vanzelfsprekend aan het recht houdt en zich 

loyaal opstelt tegenover de ambtenaren die het recht uitvoeren. Het gaat zelfs 

zo ver dat onderdelen van het recht die hij niet begrijpt, geen afbreuk aan zijn 

loyaliteit doen. Dat hij en zijn familie op Schiphol al hun koffers open moesten 

maken en dat het allemaal lang geduurd heeft, heeft in ieder geval niet tot op-

                                                           
3  Deze beroepsmatige focus op waardevolle zaken, die tijdens de opleiding wordt 

aangeleerd, is voor ambtenaren van de douane ongetwijfeld vanzelfsprekend. Be-
halve beleidsinstructies (die trouwens niet naar buiten worden gebracht als „offici-
eel beleid‟) worden in de dagelijkse praktijk, zo heb ik mij door enkele deskundigen 
van de belastingdienst en het belastingrecht laten vertellen, vele informele instruc-
ties uitgebracht en vuistregels ontwikkeld om op de actualiteit van die praktijk te 
kunnen inspringen. Men gaf mij het (niet-fictieve) voorbeeld van „enkele oudere 
mensen die met drugs via Zwitserland waren gereisd en waren aangehouden‟ wat 
tot de vuistregel „let op oudjes uit Zwitserland‟ leidde. De vuistregel om „op Turken 

met goud te letten‟ zal op dezelfde manier tot stand zijn gekomen (misschien was er 
enkele keren sprake van goudsmokkel). Hoe dan ook, hier gaat het er om dat de be-
roepsmatige focus op waardevolle zaken en de vuistregel „let op Turks goud‟ er 
voor zorgen dat de boot met cultuur wordt afgehouden. 
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standigheid geleid. De advocate is het kennelijk niet gelukt om het verschil tus-

sen inkomsten, winst en BTW ten opzichte van invoerrechten duidelijk te ma-

ken. T. begrijpt evenmin waarom hij belasting én een boete zou moeten betalen. 

Voor hem – gelijk in het Nederlandse dagelijkse spraakgebruik soms is te horen 

– gaat het in beide gevallen om een straf (“twee keer boete betalen” zegt T., en 

“waarom twee keer straf? Belasting en strafboete!”). Ondanks dat hij het soms 

niet begrijpt gaat hij tamelijk gewillig mee in de loop van de zaak, misschien in 

de hoop dat hij gedurende de rit een antwoord op zijn vragen zal krijgen. 

Het is niet waarschijnlijk dat T. op Schiphol naar voren heeft gebracht dat 

het goud dat zijn vrouw droeg „iets met de Turkse cultuur‟ te maken had. In 

T.‟s herinnering duurde het op Schiphol „drie uur‟, waren zijn kinderen „bang‟ 

en moesten zij „huilen‟, en was zijn vrouw „bijna ziek‟. T. zegt dat hij „een poli-

tieagent‟ tegenover zich had. In de perceptie van T. verkeerde hij in een situatie 

waarin hij zelfs zijn eigen overlijdensakte had kunnen ondertekenen (“toen ik 

moest ondertekenen, maar ik wist niet wat hij had geschreven. Misschien hij 

wel geschreven „mijnheer T. is dood‟! En ik ondertekenen. Maar wel gedaan. 

Anders misschien nog langer moesten wachten.”). Misschien dat de helft van 

het relaas van T. gestoeld is op wat er feitelijk is gebeurd, maar ook als we het 

met een korreltje zout nemen is het normaal en dus voorstelbaar dat mensen die 

aangehouden zijn, die een uniform tegenover zich weten, die in een aparte ka-

mer zijn gezet en tegenover wie de indruk wordt gewekt dat zij „iets verkeerds‟ 

hebben gedaan, zich terughoudend en afwachtend opstellen en – zoals in het 

geval van T. – hun „cultuur‟ niet ter sprake brengen. Met dit mechanisme dat ik 

voorlopig als „overgeleverd zijn aan autoriteiten‟ typeer, is een derde mecha-

nisme aangewezen dat een drempel opwerpt voor het in het dossier terechtko-

men van de cultuur van T. 

 

Aparte aandacht verdient de opmerking van T. over de karakteristieke trek van 

het Nederlandse (en in het algemeen westerse) recht om alleen dát als waarheid 

te beschouwen wat op papier is vastgelegd (“waarheid moet in Nederland op 

papier staan, dan is waarheid”). Zo‟n waarheid als een koe (die ons desondanks 

of juist daardoor treft) kan misschien alleen iemand opvallen die voor het eerst 

met het recht in aanraking komt, want we moeten niet vergeten dat Turkije een 

op westerse leest geschoeid rechtssysteem heeft en dat het recht aldaar net zo 

goed „waarheid op papier‟ eist.4 

                                                           
4  Ik ontdekte die waarheid als een koe toen ik in 1994 in Istanbul voor het eerst het 

gerechtsgebouw bezocht. Net buiten het gebouw in een aangrenzend parkje, zaten 

mannen achter tafeltjes met typemachines die tegen betaling „papieren en documen-
ten‟ voor de rechtsgang verzorgden. Mijn verwondering betrof toen – behalve de 
waarheid van de koe – de vraag of mensen niet zelf een typemachine hadden of niet 
zelf konden schrijven. 
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Turks familiegoud 

Goud, zo blijkt uit het interview, heeft in de Turkse cultuur zoals T. die ziet een 

andere betekenis dan enkel waarde, een belegging voor slechte tijden, of een 

esthetisch object. Het plezier van het goud zit vooral in het weggeven en het 

krijgen. 

 

Ik: Wat waren dat voor muntjes, wat u net zei? 

Hij: Is goud, muntjes. Is cadeau bij trouwen, bij besnijdenisfeest. Is niet 

geld. Geld kan ook, maar dit familiegoud. 

Ik: Als er feest is, dan geeft de familie, broers en zussen en zo, goud ca-

deau, en de anderen geven geld? 

Hij: Ja, zo is het. Is onze cultuur. Misschien jij raar vinden, maar is onze 

cultuur. Vrouw wil zich mooi maken. Als ik een spijkerbroek heb, dan is 

het goed. Vrouw moet minstens zes kleren hebben, iedere dag iets an-

ders aan. Zo is ook met ogen mooi maken, en mond. Vrouw draagt gou-

den ketting en armbanden om mooi te zijn. Mannen geven daar niet om, 

vrouwen wel. Vrouw heeft daar toch recht op? 

Ik: Zijn die muntjes gewoon geld? 

Hij: Nee, geen geld. Moet kopen. Koopt muntje van goud, als feest, dan 

geef muntje. 

 

T. en zijn vrouw overleggen in het Turks. Er blijkt een muntje in huis te zijn. 

Zijn vrouw komt aanzetten met een klein vierkant doosje (zoals van een ring) 

met daarin een gouden muntje met een speldje en een lichtblauw lintje. Het is 

iets groter dan een kwartje en iets dunner. Beide zijden zijn versierd, onder 

andere met een portret en face. “Deze kost ongeveer vijftig gulden”, zegt T., “is 

minimum, vijftig gulden. Als je naar feest gaat, minimum is vijftig, ook voor 

kennissen.” Hij kijkt mij aan en lacht. Hij weet dat het veel geld is, en is er ook 

trots op. 

 

Ik: Dat portret is misschien Atatürk? 

Hij: Ja, is Atatürk. 

Ik: Maar hiermee kun je dus niet gewoon betalen? 

Hij: Nee, je kunt hiermee naar goudwinkel, dan krijgt geld of kunt siera-

den kopen. Als feest is, dan geef je muntjes, of armband, of ketting. Met 

muntjes ga je naar de winkel, dan ruilt voor sieraad voor vrouw. Aan 

muntjes heb je niets. Kan niet zo opspelden, is niet mooi. Ketting is be-

ter, en armbanden. 

Ik: Dus als er een feest is, dan geven familieleden deze muntjes. 

Hij: Ja, deze, maar ook grotere. Zijn ook van wel vijf centimeter. Die 

kosten tweehonderd ... dertig gulden, denk ik. Als jij muntje krijgt, dan 

geef daarna iets grotere terug. Dan jij krijgt later, bij geboorte van kind 

of zo, weer een grotere terug. (Hij glundert van plezier en lacht.) Zo 

blijft binnen de familie, wordt steeds groter. Met ons trouwfeest, wij 

stonden midden in zaal, mijn vrouw en ik. Toen kwam familie binnen 
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met ketting, omhangen bij vrouw, iedereen klappen. Toen mijn familie 

binnenkomen, ook ketting omhangen of armbanden, weer klappen. 

Iedereen ziet. Dan je weet je hebt echt eer. 

 

In de cultuur van het uitwisselen van familiegoud die hier door T. onder woor-

den wordt gebracht, gaat het uiteindelijk niet om het bezit van het goud, maar 

om het telkens net even iets meer geven dan je vorige keer gekregen hebt. T. 

straalt als hij praat over de uitwisseling en over het opbod dat iedereen telkens 

probeert te doen, maar praat op een nuchtere toon als het gaat om de muntjes en 

de sieraden en hun (geld)waarde. In plaats van om het goud zelf, draait het voor 

T. om de eer die je hebt zowel als je het in het openbaar weggeeft als wanneer 

je het in het openbaar krijgt (om later weer weg te kunnen geven; vgl. Schreiner 

1990: 71-73). Dat de douane dat niet ziet, niet herkent of er geen weet van 

heeft, is tot daaraan toe, maar dat zelfs zijn advocate hem „niet gelooft‟, lijkt 

hem te steken. 

De uitwisselingscultuur van het goud wordt door T. en zijn vrouw aan mij 

getoond met behulp een fotoalbum. Van voor naar achter wordt het album met 

vooral zeventigerjarenfoto‟s doorgekeken. Veel feestfoto‟s van trouwpartijen 

en besnijdenissen. T.: “Die kleren worden speciaal in Turkije gekocht. Hier kun 

je ze moeilijk kopen”, vertelt hij over de kleine „generaalsuniformpjes‟ van de 

jongens die besneden worden. Ook veel foto‟s van bruiden en besneden jonge-

tjes bespeld met geld (briefjes van honderd en van vijfentwintig, zowel Duits 

als Nederlands geld) en gouden munten zoals ik die net gezien heb. Telkens 

wijst T. vol trots en bewondering op de vrouwen met hun gouden kettingen en 

armbanden. 

Als nuchtere Hollander zit ik vriendelijk glimlachend naast hen op de drie-

zitter, en denk intussen aan het Nederlandse recht dat het razend moeilijk zou 

krijgen als het dit andere idee over goud en zijn uitwisselingsverplichting in 

algemene rechtsregels op zou moeten nemen. Aangezien „de‟ Turkse cultuur 

niet bestaat, is er geen uitzondering te maken voor „Turks goud‟. Aanknopen 

bij nationaliteit, zoals in het internationaal privaatrecht nog wel mogelijk is, 

biedt geen soelaas nu veel Turken de Nederlandse nationaliteit hebben (en zich 

desondanks (ook) Turk achten). Als het gaat om de eigendomsvraag is welis-

waar te bepalen dat van „individueel eigendom‟ geen sprake is, maar wie dan 

wél de eigenaren van het familiegoud zijn, is moeilijk uit te maken. De vraag 

naar het juridische karakter van de uitwisselingsverplichting, ten slotte, loopt 

stuk op het feit dat het hier om gift noch contract lijkt te gaan.5 

Geld, recht & de advocate 

Twee maanden later spreek ik T. opnieuw. Aan de telefoon vraag ik hem of er 

al schot in de zaak zit. Hij zegt dat hij hun advocate heeft gesproken en de be-

                                                           
5  Hier duiken de moeilijkheden van vertaling en transformatie van concepten en be-

grippen van de ene culturele omgeving naar de andere op, die zich ook voordoen 
bijvoorbeeld waar het gaat om „collectieve rechten‟ op land en „vreemde‟ verwant-
schapssystemen (vgl. Sack 1998). 
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lasting moet betalen, maar dat hij over de strafvervolging nog niets heeft ge-

hoord. Hij heeft de belasting nog niet betaald omdat hij het geld eerst bij elkaar 

moet zien te krijgen.  

Een week later bezoek ik hem thuis. T. vertelt dat hij de dag ervoor met zijn 

vrouw naar hun advocate is geweest en „bewijzen‟ heeft overlegd. 

 

Hij: Zij zegt dat wij eerst belasting betalen. Pas later, als rechter zegt dat 

wij winnen, dan krijgt geld terug. Advocaat heeft brief geschreven dat 

betalingsregeling voorstel. (Hij laat de brief zien, waarin een betalings-

regeling wordt voorgesteld van ƒ 50 per maand, om ƒ 1200 te betalen.) 

Maar belastingdienst niet accepteren. (Hij laat de brief van de belasting-

dienst zien, waarin staat dat ze niet akkoord gaan, omdat een betalings-

regeling over twee jaar (24 x ƒ 50) hen te lang duurt, en T. bovendien 

nog andere schulden heeft.) Ik wil betalen maar weet niet waarom. Ik 

geen geld om betalen. Ik alles uitgelegd, ook over die goud. Is recht van 

vrouw. Als moet geld betalen voor goud, waar dan recht? Mevrouw A., 

mijn advocate, zegt ik moet geld vragen vrienden, maar vrienden ook 

geen geld. Wat dan? Misschien familie, maar familie ook geen geld. 

Toen zij heeft mij briefje gegeven. (Hij laat een briefje zien met daarop 

het adres van de Bank van Lening.) Toen wij zijn daarheen gegaan en 

goud gegeven voor geld. Toen wij hebben betaald ƒ 1200. Mijn vrouw 

huilen hoor gisteren, was bijna ziek geworden. Kinderen niet helemaal 

begrijpen, wel beetje uitleggen, maar zijn kinderen. Maar goud is niet 

van mij, is van familie. Is allemaal cadeau van familie, kan niet wegge-

ven aan bank voor geld! Ik begrijp niet hoor, echt niet. Waarom belas-

ting betalen over die cadeau? Ik moet ook belasting betalen over die ca-

deau van jou?6 (Hij lacht ondanks alles.) Is nu al vier maanden. Ik slecht 

slapen ‟s nachts door die probleem. Ik kan niet begrijp. Mijn karakter 

goed, ik nooit iets fout gedaan, altijd recht gepraat, niet schuin. Als 

mensen vraagt aan mij, ik altijd goede antwoord. Nu mensen niet gelo-

ven. Ik schaam mij over die probleem, hoor, ik verlies naam, mensen 

misschien denken, als zij hoort van dit, dat ik ben dief. Daarom ik altijd 

eerlijk zeggen tegen kinderen. Moet leiding geven, zeggen dát goed, dát 

fout, dát mooi is. 

Ik: Als u bij de rechter moet komen, wat gaat u dan zeggen? 

Hij: Wat kan zeggen? Ik alles vertellen, dan rechter moet goede beslis-

sing nemen. Als moet betalen, dan betalen. Maar als geen gelijk, dan ik 

ga denken volgens mij in Nederland buitenlanders is niet belangrijk, dan 

is cultuur niet belangrijk. 

 

Sociaal gezien wreekt zich hier het systeem van (dit deel van) het recht, dat eist 

dat eerst de belasting betaald moet worden en dat vervolgens de zaak op z‟n ju-

ridische merites zal worden bezien. Voor mensen met het inkomen van T., die 

                                                           
6  Na het eerste interview had hij mij een fles wijn gegeven „die hij eens had gekregen, 

en hij dronk toch niet zo veel‟. 
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eerder zei ƒ 1750,- inkomen te hebben en ƒ 1300,- vaste lasten, is dat een con-

structie waarvan de financiële consequenties zwaar wegen. 

T. zegt in het interview dat hij niet begrijpt waarom hij over het goud belas-

ting moet betalen. Ik kan niet inschatten of hij het echt niet begrijpt, maar ge-

zien zijn herhaalde woorden dat het gaat om „familiegoud‟ en om een „cadeau‟ 

zou het mij niet verbazen. T. heeft naar eigen zeggen aan de advocate van het 

Bureau voor Rechtshulp zijn onbegrip over het Nederlandse recht en ook zijn 

idee over wat het goud met de Turkse cultuur te maken heeft, duidelijk probe-

ren te maken.7 De advocate, zo bleek in enkele korte gesprekken die ik met 

haar had, hield zich niet doof voor de visie van T. Zij aarzelde wel om zelf het 

culturele aspect in de zaak aan de orde te stellen, omdat zij er te weinig van af 

wist. Zij dacht er daarom aan om „een deskundige‟ in te schakelen om die voor 

de rechter te laten getuigen over de culturele aspecten van Turks goud. Uitein-

delijk heeft zij geen deskundige ingeschakeld, en heeft zij zelf de cultuur rond 

goud in de rechtszaal onder woorden proberen te brengen; overigens heeft zij 

de zaak op enkele juridische punten bepleit. 

Ik heb destijds niet aan de advocate gevraagd waarom zij afzag van het 

raadplegen of inschakelen van een deskundige, maar veronderstellenderwijs 

komen de volgende factoren of mechanismen in aanmerking. Tijdgebrek bij de 

advocaat en zijn bedrijf of organisatie ofwel het mechanisme van „werkefficiën-

tie‟ zal de keuze beïnvloeden om al dan niet een deskundige in te schakelen. 

Medebepalend voor de inhoud van die werkefficiëntie zal de aard van de on-

dersteunende organisatie zijn (een Bureau voor Rechtshulp, de sociale advoca-

tuur, een kleine zelfstandige of een groot advocatenkantoor; de mate van speci-

alisatie, het netwerk van deskundigen dat door het bedrijf is opgebouwd, etc.). 

Advocaten zullen bovendien een afweging maken tussen de tijd/kosten/moeite 

van het regelen van een deskundige en de inschatting van het mogelijke resul-

taat van zijn bijdrage, het financiële belang en mogelijk het principiële belang 

van de zaak. Het mechanisme van werkefficiëntie en het afwegingsmechanisme, 

beide manieren van handelen die door sociale controle worden ondersteund, 

bepalen het antwoord op de vraag of „cultuur‟ in „zwakke‟ (alleen door de 

advocaat gebrachte) of „sterke‟ (ondersteund door een deskundige) vorm aan de 

orde wordt gesteld.8 

Twee zittingen 

De strafzaak bij de rechtbank in Haarlem komt uiteindelijk niet op de zitting. T. 

wacht op een dag in juni 1994 in zijn netste kleding in de rechtbank op zijn ad-

                                                           
7  Dit soort onbegrip voor belastingheffing komt volgens mij ook onder Nederlanders 

voor en hoeft dus niet gevoed te zijn doordat T. een andere culturele achtergrond 

heeft. 
8  Advocaten zullen zich overigens ook altijd afvragen of zij een zaak kunnen winnen 

als zij een beroep op culturele omstandigheden doen, of dat het beter is de cultuur 
uit hun pleidooi weg te laten. 
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vocate en op een tolk, maar beiden komen niet opdagen. De zaak wordt aange-

houden zonder dat een nieuwe zittingsdatum wordt vastgesteld. 

In de periode juni 1994 tot maart 1995 bel ik ongeveer tweewekelijks met 

de rechtbank in Haarlem om te vragen of de zaak van T. al voor moet komen. 

Uiteindelijk wordt de zitting vastgesteld op een dag in mei 1995. 

Op de ochtend van de zittingsdag reis ik met T. en zijn vrouw vanuit hun 

huis mee naar de rechtbank in Haarlem. Onderweg hebben we het over de nette 

kleding die zij hebben aangetrokken (“ja, is speciaal voor vandaag hè, is speci-

ale dag, dit ik draag ook altijd als feest, als trouwen, als bezoek, als besnijdenis, 

en vandaag is ook feestdag”), over lichaamshouding en oogcontact in de 

rechtszaal, over de moskee waar hij niet heen gaat, over roken in het bijzijn van 

je vader en over de politieke situatie in Turkije.  

Vanuit station Haarlem lopen we richting Jansstraat, waar de rechtbank is. 

Onderweg komt een man op ons af die zijn wijsvinger richting T. steekt waarbij 

hij zegt: “Volgens mij bent u mijnheer T.!” Hij stelt zich voor als invaller van 

advocate A., die vandaag niet kon. Hij vertelt dat hij zojuist op de rechtbank 

heeft gehoord dat de zaak is „afgeblazen‟, „is ingetrokken‟ en „is geseponeerd‟. 

“De officier van justitie had natuurlijk ook wel in de gaten dat hij geen zaak 

had, daarom heeft hij het ingetrokken. Maar ze hebben alleen de tolk gebeld, ze 

hebben niet uw advocate gebeld, en u waarschijnlijk ook niet?” T.: “Nee, niet 

gebeld. Maar nu probleem is weg?” Advocaat: “Ja, de strafzaak is afgelopen, u 

hoeft niets te betalen. Alleen de zaak bij de belastingkamer, volgende week bij 

het gerechtshof, die gaat nog wel door.” 

We lopen gezamenlijk terug naar het station. T. is opgelucht, maar tegelij-

kertijd vindt hij het jammer. “Ik wil daar ook zeggen dat niet recht is, dat zo 

maar op Schiphol kan pakken en moet betalen voor goud, dat wil ik ook tegen 

rechter zeggen, maar nu kan niet.” 

T. legt hier de vinger op het gegeven waar iedereen wiens strafzaak wordt 

geseponeerd tegenaan kan lopen, maar die voor verdachten die hun zegje willen 

doen, die een principieel bezwaar kenbaar willen maken of die „hun cultuur‟ ter 

rechtvaardiging in de rechtszaal naar voren willen brengen, toch een iets andere 

betekenis heeft. Ook een Nederlander die in de schoenen van T. zou staan, zou 

tegelijk opgelucht zijn en het jammer vinden als een rechtszaak waarbij hij het 

idee had dat hij iets relevants te melden had, geseponeerd zou worden. De 

„hoogste autoriteit‟ op het gebied van het recht, de rechter, krijgt op zo‟n ma-

nier „jouw zaak‟ niet te zien en te horen. Zodra echter naar het idee van de ver-

dachte „zijn cultuur‟ meespeelt, heeft bij een sepot niet alleen zijn zaak naar 

zijn idee geen kans gekregen, maar ook zijn cultuur niet. Ook het „sepotmecha-

nisme‟ dat er voor zorgt dat zaken met een gering financieel belang, een gerin-

ge verstoring van de orde, een bewijs dat niet rond is te krijgen of een culturele 

rechtvaardiging niet op de zitting worden gebracht, is derhalve een mechanisme 

dat in de onderhavige zaak een barrière voor het rechtens bespreken van T.‟s 

cultuur inhoudt. 

 

Op de zittingsdag in mei 1995 staat de zaak van T. bij de belastingkamer van 

het gerechtshof op de rol. Ik ontmoet T. op de eerste verdieping. Hij is alleen, 
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maar even later komt de advocate aanlopen. Met 20 minuten vertraging mogen 

we de rechtszaal in.9 

Voor in de zaal zitten zes mannen in pak (geen toga‟s) achter tafels die in de 

vorm van een halve maan zijn opgesteld. Aan de achterwand hangt een portret 

van de koningin. Links en rechts staan twee tafeltjes met wat stoelen er achter. 

De rechtertafel is al bezet door een man en een vrouw, die al snel inspecteurs 

van de belastingdienst blijken te zijn. T. en zijn advocate nemen achter het an-

dere tafeltje plaats. De voorzitter vraagt aan T. of hij Nederlands spreekt. “Een 

beetje wel”, zegt T. met een lichte glimlach. De voorzitter zegt dat als hij het 

niet begrijpt, hij het maar moet vragen (wat T. geen enkele keer zal doen). 

De advocate voert als eerste het woord. Ze staat op en steekt luid en duide-

lijk articulerend een verhaal af, waarin voorkomt dat het dragen van goud „een 

algemeen gebruik‟ is in de Turkse cultuur, dat het „status‟ inhoudt en dat men 

ermee aantoont dat het „goed gaat met de familie‟. Verder roert zij enkele juri-

dische punten aan. De mannelijke inspecteur, die daarna het woord voert, 

neemt het formele standpunt in dat „niet is aangetoond dat over het goud al 

belasting is betaald‟, dat het proces-verbaal vermeldt dat T. op de vraag of hij 

iets aan te geven had „nee‟ zei, en dat T. blijkens het proces-verbaal gezegd 

heeft dat hij het goud in Turkije gekocht heeft met Nederlands geld.10 

De voorzittende rechter negeert het culturele element dat de advocate heeft 

aangevoerd en gaat in plaats daarvan door op de precieze inhoud van het dos-

sier waarvan hij waarschijnlijk weet of vermoedt dat het niet volledig is. Aan T. 

vraagt hij eerst: “Eh, ja, dan heb ik een vraag aan mijnheer. U bent in 1983 in 

Rotterdam getrouwd?” T. (knikt ook): “Ja.” De voorzitter vraagt wie de arm-

banden en de kettingen droeg, waar zich welke gouden voorwerpen bevonden, 

en wie er allemaal zijn aangehouden op Schiphol. T. vertelt soms omstandig 

over het goud aan de armen en om de nek van zijn vrouw, en dat hij, zijn vrouw 

en zijn drie kinderen een paar uur hebben vastgezeten. Vervolgens vraagt de 

voorzitter aan de inspecteur „hoe dat zit met het proces-verbaal, waar dit alles 

                                                           
9  Bij binnenkomst vroeg de advocate aan de rechters of ik als „onderzoeker van de 

Universiteit van Amsterdam, hij doet onderzoek naar culturele aspecten in de 
rechtszaal‟ bij de zitting aanwezig mocht zijn. De voorzittende rechter evenmin als 
zijn collega‟s en de mensen van de belastingdienst hadden daar bezwaar tegen. Ik 
had destijds het idee dat mijn aanwezigheid in de rechtszaal invloed had op de ma-
nier waarop de rechter de zaak leidde. Het viel mij destijds op dat de voorzittende 
rechter zo (lees: „ongewoon‟) uitgebreid op de zaak inging en zo (lees: „ongebruike-
lijk‟) veel geduld aan de dag legde met zijn vragen aan T. Het was alsof de voorzit-
tende rechter zijn best deed om er een „modelzitting‟ van te maken. In civiele en 
strafzaken, die ik tot dan toe had bijgewoond en die dus het referentiepunt vormden 
voor mijn idee dat de zaak van T. „ongewoon‟ en „ongebruikelijk‟ was, behoorde 
dat niet tot de routine, hoewel ook daar een „meer dan vriendelijke‟ rechter wel 
voorkwam. 

10  Het is niet waarschijnlijk dat T. dit daadwerkelijk en in deze bewoordingen gezegd 
heeft, omdat bekend is dat formuleringen in dossiers, ook al zijn ze ondertekend 

door bijvoorbeeld de verdachte zelf, slechts zelden in de geschreven bewoordingen 
zijn geuit. Politieagenten en andere „dossiermakers‟ herformuleren de antwoorden 
van een verhoorde zodat ze als antwoorden op juridisch relevante vragen en om-
standigheden gelden (vgl. Komter 2001). 
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niet in staat‟. De inspecteur zegt dat hij uitgaat van het door T. ondertekende 

proces-verbaal, zodat de zaak voor hem duidelijk is. De voorzitter leest daarop 

bijna het hele proces-verbaal voor, waar zo ongeveer in staat „dat een man is 

aangehouden met goud, dat hij geen invoerrechten had betaald en dat deze man 

verklaarde het goud in Turkije met Nederlands geld te hebben gekocht. Punt.‟ 

Dan volgt in de rechtszaal de dialoog waarin ik een laatste mechanisme herken: 

een zaak ketst wat rechters betreft af op het meest voor de hand liggende juridi-

sche bezwaar.11 Financieel gezien wint T. daarmee de zaak, maar zijn cultuur 

komt wat de rechter betreft niet aan de orde. 

 

De voorzitter: Mijnheer de inspecteur, dat is toch vreemd? Deze man 

was met zijn vrouw en kinderen, dat lijkt me trouwens logisch als je van 

een vakantie terugkomt, en daarover staat niets in het pv! Was het zo dat 

de twee kettingen waarvan sprake is, bij de vrouw om de hals zijn aan-

getroffen? 

De inspecteur: Ik ga uit van wat er in het proces-verbaal staat. Dat is on-

dertekend. 

Voorzitter: Ja, dat kunt u wel doen, maar de vraag is of dat juist is. Het 

ligt voor de hand dat deze man met zijn familie heeft gereisd. Is het pv 

dan misschien onvolledig? Daar lijkt het toch wel op en als u dan protest 

krijgt, dan zou u daar als bestuursambtenaar toch onderzoek naar moe-

ten doen. 

Inspecteur: Deze mijnheer heeft verschillende versies van het verhaal 

verteld, dus ga ik uit van wat in het pv vermeld is. In ieder geval ga ik er 

van uit dat de man mede aansprakelijk is, ook als het goud zich in het 

bezit van de vrouw bevond. 

Voorzitter: Mede aansprakelijk? Op grond waarvan? Omdat hij een man 

is? Is er een wettelijke bepaling waarop u zich beroept? 

 

De inspecteur glimlacht en reageert niet. De voorzitter probeert vervolgens bij 

T. te achterhalen wanneer welke kettingen en armbanden nu eigenlijk gekocht 

en/of geruild zijn, wat hij nu eigenlijk betaald heeft en met wiens geld of goud, 

en wat zijn financiële situatie is. De antwoorden van T. zijn niet altijd even dui-

delijk en consistent. Bij de inspecteurs van belasting vraagt de voorzitter door 

over het praktische beleid op Schiphol en of men niet uitgaat van een „basis-

voorraad‟ aan spullen die ieder mens wel bij zich heeft, zodat niet iedereen op 

ieder grammetje goud, horloge, oorbel, et cetera wordt aangehouden. De vrou-

welijke belastinginspecteur zegt dat wat de voorzitter zegt weliswaar niet onre-

delijk klinkt, maar dat van de Turkse gemeenschap bekend is dat zij in Turkije 

goud bijkopen en “ja, daar wordt dus op Schiphol extra naar gekeken”. De 

voorzitter vraagt of misschien de opmaker van het proces-verbaal te achterha-

                                                           
11  Deze wijze van het afhandelen van zaken is voor rechters waarschijnlijk vanzelf-

sprekend en ligt met de huidige hoge werkdruk van de rechterlijke macht, waar in 
de media regelmatig naar verwezen wordt, ook wel voor de hand. Ik wijs hier alleen 
op het feit dat deze afhandelingsmanier in de zaak van T. tot gevolg had dat de 
rechters niet op „zijn cultuur‟ ingingen. 
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len is om hem te vragen of hij zich nog gegevens herinnert die het verhaal van 

T. zouden kunnen bevestigen, maar de mannelijke inspecteur reageert daar te-

rughoudend op en zegt dat dat „praktisch onmogelijk‟ is. T. blijkt echter ter 

plekke kopieën van foto‟s te kunnen overleggen waarop enige sieraden te zien 

zijn, zodat dat misschien een begin van bewijs is om aannemelijk te maken dat 

er al sieraden in zijn bezit waren toen hij uit Nederland vertrok. 

Ruim een uur na aanvang van de zitting vat de voorzitter het gebeurde sa-

men en zegt dat de advocate maar precies moet beschrijven wat er volgens T. is 

gebeurd. Daarna kunnen mogelijk de getuigen worden gehoord die T. aanbiedt 

om aannemelijk te maken dat in ieder geval een deel van het goud al in hun 

bezit was. De vrouw van de belastingdienst zegt dan zachtjes: “Misschien ko-

men we zo ver niet.” Het lijkt of de voorzitter het hoort (maar dat kan niet vol-

gens mij), want hij zegt dat hij partijen misschien niet meer terugziet als T. 

gelijk krijgt of als er een schikking wordt getroffen. 

Op de gang praat ik even na met T. Hij heeft er niet veel van begrepen, zegt 

hij. Wat hij wel heeft begrepen is dat de zaak waarschijnlijk geen vervolg 

krijgt. Dat zit hem, net als met de strafzaak, toch ook weer niet helemaal lekker. 

“Is niet die geld dat is belangrijk, dat maakt niet uit, is recht dat is belangrijk. 

Nu komt niet recht op, dat is niet goed.”12 

De ‘legal iceberg’ opnieuw bekeken – is er ook een multiculturele ijsberg? 

Met het bespreken van één zaak komt altijd de vraag op of het om een uitzon-

dering gaat of dat het een van de vele zaken is. Het kan zijn dat deze ene zaak 

met dit specifieke verloop bijzonder is; in het verloop van deze ene zaak zijn 

echter mechanismen aan te wijzen waarvan het vreemd zou zijn om te denken 

dat ze alleen in deze zaak werkzaam zijn. Er moeten dus veel meer zaken zijn 

waarin naar het idee van een verdachte, belanghebbende, belastingplichtige 

enzovoort „zijn cultuur‟ als onderdeel van de zaak gezien moet worden terwijl 

het recht daar door allerlei mechanismen niet aan toekomt. Ik wil hiermee een 

aantal dingen niet zeggen: ik wil niet zeggen dat de „professionals‟ in deze zaak 

het goed of slecht gedaan hebben, dat de mechanismen een goede of slechte 

zaak zijn en dat T. terecht of onterecht zijn cultuur naar voren bracht; overigens 

zou ik geen uitspraak kunnen doen over de vraag of T. beter of slechter af zou 

zijn geweest als zijn beroep op cultuur wel door de rechter in ogenschouw zou 

zijn genomen. Wat ik wel veronderstel is dat de sociale mechanismen die in 

deze ene zaak zijn aangewezen, algemeen in de praktijk werkzaam zijn en dus 

„het culturele‟ zullen wegfilteren uit vele zaken waar cultuur ook aan de orde 

gesteld wordt. 

                                                           
12  T. hoorde na deze zitting verder niets. Hij had ook geen zin om er zelf achteraan te 

zitten en wilde de zaak zo snel mogelijk vergeten. Speciaal voor dit artikel belde ik 
hem nog eens. Hij vertelde dat hij nooit meer iets heeft gehoord, verder geen geld 
heeft moeten betalen maar ook niets terug heeft gekregen. Hij heeft geen actie on-
dernomen en is dat ook niet van plan. 
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Laat ik samenvatten op welke momenten T. zijn cultuur naar voren bracht of 

had kunnen brengen maar dat niet heeft gedaan. Bij het verhoor door de douane 

op Schiphol heeft T. waarschijnlijk niet verteld over de culturele gebruiken 

rond Turks goud, omdat hij in een situatie was waarin hij was overgeleverd aan 

een autoriteit. In de informele gesprekken met zijn advocate op het Bureau 

voor Rechtshulp, waar dit mechanisme niet werkt, heeft hij verteld over de cul-

turele achtergronden van de sieraden. De advocate nam de beweringen van T. 

serieus. Voor de strafkamer kon de cultuur vanwege het sepotmechanisme ech-

ter niet aan de orde gesteld worden. Voor de belastingkamer van het hof voerde 

de advocate in eigen bewoordingen een „cultureel pleidooi‟, waar de rechters 

echter – ook bij het stellen van vragen aan T. – niet op in hoefden te gaan. De 

zaak kon immers, in overeenstemming met het mechanisme dat een zaak afketst 

op het meest voor de hand liggende juridische bezwaar, op onvolledigheid van 

het dossier worden afgedaan. 

Vervolgens kunnen we kijken op welke momenten in het verloop van de 

zaak nog andere mechanismen werkzaam zijn die „cultuur‟ uit een zaak kunnen 

wegfilteren. Bij de douane vinden we de werkefficiëntie die ertoe leidt dat dos-

siers op minimale administratieve gegevens en juridisch relevante omstandig-

heden worden gevormd. Ook vinden we er de beroepsmatige focus op waarde-

volle zaken (die wat „Turks goud‟ betreft wordt ondersteund met een formele 

richtlijn). Net als de douane kennen ook advocatenkantoren, in welke juridische 

en sociale vorm het kantoor ook gegoten is, het mechanisme van werkefficiën-

tie. De advocaat zal bovendien in elke zaak een afweging maken voor de vraag 

„of het loont‟ om het culturele element in die rechtszaak naar voren te brengen 

en het eventueel door een deskundige autoriteit te laten onderbouwen. 

 

Bij elkaar genomen zijn in de zaak van het „Turkse familiegoud‟ zes verschil-

lende mechanismen aan te wijzen waardoor „de Turkse cultuur‟ zoals T. die 

ziet, niet terechtgekomen is in het recht. Misschien zouden er bij onderzoek 

naar meerdere, verschillende soorten zaken nog andere aan het licht komen. 

Zeker is dat er met deze zaak een aantal gemist zijn, simpelweg omdat ze zich 

niet voordeden. Marc Galanter noemt in zijn artikel „Why the „haves‟ come out 

ahead‟ uit 1974 in ieder geval vier mechanismen waardoor conflicten niet in het 

formele rechtssysteem terechtkomen en dus niet door een rechter worden afge-

daan: het erbij laten zitten, uit de sociale relatie stappen, zelf een oplossing 

forceren, en gebruik maken van een ander forum voor conflictbeslechting (Ga-

lanter 1974: 124-126).13 Om deze reden spreekt Galanter van een „legal ice-

berg‟ “of potential claims and disputes”, waarbij slechts het topje van de ijs-

berg bemoeienis van juristen vraagt en krijgt (Galanter 1974: 134). In het arti-

kel „Justice in many rooms‟ nuanceert Galanter bovendien het werk van recht-

banken op het gebied van conflictoplossing en zegt dan kort en krachtig: “To 

sum up, courts resolve only a small fraction of all disputes that are brought to 

                                                           
13  T. heeft het erbij laten zitten nadat hij bij de rechter was geweest en op het moment 

dat er financieel (teruggave van een deel van de betaalde belasting) misschien nog 
muziek in zat. 
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their attention. These are only a small fraction of the disputes that might con-

ceivably be brought to court and an even smaller fraction of the whole uni-

verse of disputes.” (Galanter 1981: 3).14 

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het idee van de „legal iceberg‟ 

onbruikbaar is in het geval van zaken waarin culturele factoren een rol spelen, 

omdat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de bovengenoemde mecha-

nismen alleen werkzaam zijn op het gebied van „sociale conflicten zonder cul-

turele aspecten‟ en hun loopbaan op „de weg naar het recht‟.15 Er moet dus wel 

sprake zijn van een multiculturele ijsberg. Het hierboven aangehaalde citaat van 

Galanter vertaald naar dit artikel zou dan inhouden: „Rechters verwijzen slechts 

in een deel van de beslissingen die zij nemen, naar culturele aspecten die in die 

zaken een rol spelen.16 De culturele rechtszaken die zij moeten afhandelen vor-

men slechts een fractie van alle zaken die in potentie een culturele rechtszaak 

zijn en een heel kleine fractie van alle zaken waarin cultuur een rol speelt.‟17 

                                                           
14  Juristen zelf dragen nog meer factoren aan die de veronderstelling van de multicul-

turele ijsberg ondersteunen. Zo schrijft notaris en hoogleraar notarieel recht P.H.M. 
Gerver in zijn artikel „Multiculturele samenleving en boek 1 BW‟ dat het toepassen 
van buitenlands recht vermeden moet worden omdat het toepassen „levensgevaar-
lijk‟ is (Gerver 2002: 129). Hoogleraar aan de UFSIA Daniël Cuypers (ook verbon-
den aan het Antwerps Centrum Migrantenstudies) schrijft in zijn artikel „Culturele 
minderheden in het Belgische sociale-zekerheidsrecht‟ dat „culturele diversiteit‟ 
weinig in de Belgische rechtspraak opduikt. Als reden voert hij aan dat de wettelij-
ke regelingen wellicht veel ruimte laten voor pluralisme in de privésfeer, dat mis-
schien sprake is van een grote integratiewil bij de allochtonen, dat België geen 
Commissie Gelijke Behandeling kent en dat de juridische bijstand misschien te 
wensen overlaat (Cuypers 2002: 346-347). 

15  Vgl. Schuyt, Groenendijk & Sloot (1976) die de vraag waarom niet alle behoefte 
aan rechtshulp tot rechtshulp leidt, onder andere beantwoorden door te wijzen op 
“de kenmerken van rechtshulpverlenende instanties en de eigenschappen van 
rechtshulpverleners” (p. 281). 

16  Het gaat er niet altijd om dat „cultuur‟ in het hart van het vonnis en dus van de zaak 
terechtkomt. Een rechter zou er, ook als hij een beroep op „cultuur‟ in verband met 
de voorliggende rechtsvraag niet relevant vindt, een overweging aan kunnen wijden 
louter en alleen omdat een verdachte of belanghebbende „zijn cultuur‟ als een voor 
hem relevant aspect naar voren heeft gebracht. Misschien is dat (ook) de teleurstel-
ling van T.: hij had een antwoord verwacht op zijn vraag naar de relevantie van zijn 
cultuur in deze zaak. 

17  Nogmaals: deze bewering blijft in dit artikel een veronderstelling die om meer em-
pirisch onderzoek vraagt. Gezien de rechtssociologische literatuur op dit gebied zou 
het mij verbazen als de gepubliceerde jurisprudentie in multiculturele zaken over-
eenkomt met het aantal multiculturele zaken in de samenleving. Gijs Verkruisen 
geeft in zijn „noot‟ Geschillen, geschilprocessen en rechtspraak onder andere een 
overzicht van het onderzoek, binnen de theorie van geschilbeslechting, naar de om-
vang van het gedeelte van de ijsberg (voor wat betreft „gewone‟ zaken) dat zich on-
der de waterspiegel bevindt. Hij meent dat de metafoor van de ijsberg eigenlijk niet 
voldoet, en dat we eerder zouden moeten spreken van een “zeer platte pannenkoek 

met hier en daar een betrekkelijk onbeduidend pukkeltje op zijn oppervlak” (Ver-
kruisen 1996; 691). Misschien klopt het beeld van de pannenkoek ook als men alle 
zaken overziet waaraan een cultureel aspect is te onderkennen (en de jurisprudentie 
ziet als pukkeltjes). 
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Empirisch rechtssociologisch onderzoek kan de hier aangewezen mechanismen 

op „houdbaarheid‟ bestuderen en de omvang en de relevantie van het deel van 

de ijsberg onder de waterspiegel duidelijk kunnen maken voor het debat over 

de multiculturele samenleving. Die relevantie ligt in ieder geval in de aanvul-

ling op de jurisprudentie die betrekking heeft op de multiculturele samenleving, 

omdat er waarschijnlijk al veel „multiculturele‟ zaken zijn weggefilterd zodat 

die het in ieder geval niet tot jurisprudentie hebben gebracht.18 

Rechtsantropologisch onderzoek kan de culturele oriëntaties op „Turks fa-

miliegoud‟ bestuderen, en kan nagaan wat de consequenties zijn van een even-

tuele „vertaalslag‟ van Turkse gebruiken en regels omtrent familiegoud naar het 

Nederlandse recht. Als zo‟n vertaalslag gemaakt zou kunnen worden, kunnen 

rechters en andere professionals ook „in rechte‟ toekomen aan het recht van een 

vrouw om mooi te zijn, aan de publieke demonstratie van eer en aan de ver-

plichte omkering van geven en nemen. 
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18  Verkruisen (zie vorige noot) noemt het nuttig en zinvol om de omvang van de ijs-

berg of de piramide te kennen, onder andere om de gevolgen te kunnen inschatten 
die wijzigingen in beleid en recht kunnen hebben voor de rechterlijke macht (dat 
wil zeggen meer of minder toestroom van zaken) (Verkruisen 1996: 690). 

http://lucy.ukc.ac.uk/TVillage/


Van instrument naar deelnemer? 
De bejegening van getuigen in strafzaken 

B. van der Leij 

Inleiding 

Getuigen in het strafproces kunnen zich historisch gezien niet verheugen in een 

warme belangstelling van de wetgever of de strafrechtspleging. Toch zijn getui-

gen belangrijk voor de strafrechtspleging. De bewijsvoering in strafzaken is 

(nog steeds) grotendeels gebaseerd op getuigenverklaringen.1 De getuige is 

door de wetgever en binnen de strafrechtspleging lange tijd slechts beschouwd 

als een instrument bij de waarheidsvinding.2 Aandacht voor de belangen, be-

hoeften en rechten van getuigen die bij een strafzaak worden betrokken bestond 

er nauwelijks. Van getuigen werd verlangd dat zij eenvoudig hun burgerplicht 

zouden vervullen door mee te werken aan de (verhoor)procedures in de straf-

zaak. Er werd door de wetgever en binnen de strafrechtspleging niet zo bij stil-

gestaan dat het afleggen van een verklaring vaak mentaal belastend is voor een 

getuige. Aan de inrichting van verhoorprocedures en de bejegening van getui-

gen werd tot voor kort weinig aandacht besteed. 

In deze bijdrage wordt ingegaan op de resultaten van een observatie- en 

vragenlijstonderzoek naar de meningen van deze niet-professionele procesdeel-

nemers over de rechtvaardigheid van het verhoor dat hen is afgenomen op de 

zitting of door de rechter-commissaris (ook: R-C) in zijn kabinet. Eveneens 

wordt de toekomstige medewerkingsbereidheid van getuigen besproken. Het 

onderzoek waar deze bijdrage verslag van doet heeft als theoretisch kader de 

theorie van procedurele rechtvaardigheid (Procedural Justice).3 

Aandacht voor getuigen in de strafrechtspleging 

Het optreden als getuige in een strafprocedure is veelal allerminst een eenvou-

dige taak. Dat besef ontstaat vanaf het begin van de jaren tachtig van de twin-

tigste eeuw. Er komt vanaf dat moment binnen de strafrechtswetenschap en de 

zogenoemde hulpwetenschappen (waaronder de forensische psychiatrie, de 

criminologie en de rechtspsychologie) steeds meer aandacht voor de positie van 

de verschillende soorten getuigen in het strafproces. Het slachtoffer neemt 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld Van der Boor 1991; Crombag, Van Koppen & Wagenaar 1994. 
2  Zie Nijboer & Van Hoorn 1997. 
3  Deze bijdrage is gebaseerd op J.B.J. van der Leij (2002). Bejegening op maat: de 

behandeling van getuigen in strafzaken. Deventer: Gouda Quint (diss.). 
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daarbij een bijzondere plaats in omdat hij4 naast getuige ook een eigen rol bin-

nen het strafproces kan hebben als benadeelde partij die schade of letsel heeft 

opgelopen.5 Ook de wetgever krijgt meer oog voor de persoon van de getuige, 

onder wie tevens het slachtoffer.6 Dit betekent dat er meer en meer aandacht 

ontstaat voor een betere bejegening van vooral de slachtoffers. In 1995 erkent 

de wetgever dat naast slachtoffers ook (andere) getuigen een zelfstandig belang 

bij een behoorlijke bejegening hebben, echter zonder aan te geven hoe die be-

jegening vorm moet worden gegeven.7  

Daarnaast wordt ook de roep vanuit de strafrechtspleging om de belangen 

van getuigen serieus te (gaan) nemen groter. Zo heeft het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM) in 1996 een uitspraak gedaan waarin expliciet 

wordt overwogen dat getuigen rechten kunnen ontlenen aan het Europees Ver-

drag voor de Rechten van de Mens (EVRM).8 

 

De zorg en de aandacht voor de belangen van getuigen moeten dus worden ge-

zien als een belangrijk onderdeel van een goede strafrechtspleging. De vraag 

blijft echter wat onder de belangen van getuigen moet worden verstaan en hoe 

de bejegening vorm moet worden gegeven. Wat in dit kader onder een correcte 

bejegening moet worden verstaan, is sterk afhankelijk van het soort getuige.9 

Soms zal de nadruk (moeten) liggen op beschermingsmaatregelen, zoals bij ge-

tuigen die worden geïntimideerd door de verdachte of diens kompanen. De wet-

gever heeft in verband daarmee de wettelijke regeling aangepast, waardoor het 

anoniem horen van bedreigde getuigen een wettelijke basis heeft gekregen.10 

Een andere groep beschermingswaardige getuigen zijn slachtoffers van ernstige 

delicten. Het beleid van het openbaar ministerie is om dergelijke slachtoffers in 

beginsel te beschermen tegen de mogelijke nadelige gevolgen van een verhoor 

op de openbare zitting, zoals een confrontatie met de verdachte, door hen in het 

(gerechtelijk) vooronderzoek te horen. Weer een ander soort getuige die tegen-

woordig aanspraak kan maken op bescherming, is het jonge kind dat slachtoffer 

is geworden van een ernstig misdrijf zoals seksueel misbruik (artt. 247 e.v. Sr). 

Deze kinderen worden veelal gehoord in een speciale kindvriendelijke verhoor-

studio. Het verhoor wordt met behulp van videoapparatuur opgenomen op een 

band, zodat het kind in beginsel slechts eenmaal hoeft te worden gehoord.11  

                                                           
4  In deze bijdrage worden alle personen in beginsel in de mannelijke vorm aange-

haald. Vanzelfsprekend kan hier ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. 
5  Met betrekking tot buitenwettelijke afdoening van schadevergoeding voor het 

slachtoffer, zie onder andere Carrière, Malsch, Vermunt & De Keijser 1998. 
6  Zie bijvoorbeeld de werkzaamheden van de Commissie-Remmelink 1986, de Com-

missie-Terwee 1988 en de Werkgroep-Craemer 1995.  
7  Zie Kamerstukken II, 1995/96, 24 692, nr. 3, p. 2 (MvT). Zie de Wet van 23 decem-

ber 1992, Stb. 1993, 29 (Wet Terwee) en de Aanwijzing slachtofferzorg, Stcrt. 
1999, 141. 

8  Zie EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 741, § 70 (Doorson). 
9  Zie ook Van der Leij, Malsch & Nijboer 1997. 
10  Zie de Wet Getuigenbescherming van 11 november 1993, Stb. 1993, 603. 
11  Zie hierover onder andere Eden 1996; Dekens & Van der Sleen 1997. 
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Daarnaast kan een correcte bejegening ook inhouden dat aandacht wordt be-

steed aan een goede omgang met getuigen in de strafrechtspleging waarbij het 

accent niet primair gericht is op bescherming, maar de persoonlijke interactie 

zelf centraal staat. Zodoende wordt gestreefd naar een goede verstandhouding 

tussen (de functionarissen in) de strafrechtspleging enerzijds en getuigen an-

derzijds. Getuigen worden bij een correcte bejegening als persoon in plaats van 

als een instrument bij de waarheidsvinding beschouwd. Maar tevreden getuigen 

zijn ook belangrijk voor het (toekomstig) functioneren van de strafrechtsple-

ging. Uit onderzoek komt naar voren dat de ervaringen van burgers met auto-

riteiten hun toekomstig gedrag ten opzichte van deze autoriteiten beïnvloedt.12 

Dit kan voor de strafrechtspleging feitelijk betekenen dat op getuigen die on-

heus zijn bejegend in de toekomst niet gemakkelijk opnieuw een beroep kan 

worden gedaan. Een goede verstandhouding lijkt daarom een belangrijk ele-

ment voor een effectieve uitoefening van gelegitimeerd gezag; die goede ver-

standhouding dient als het ware te worden geïncorporeerd in de procedures die 

worden gehanteerd.13 Hiermee komt de theorie van procedurele rechtvaardig-

heid in zicht. 

Procedurele rechtvaardigheid 

Onderzoek en theorievorming over procedurele rechtvaardigheid (Procedural 

Justice) hebben zich veelal toegespitst op conflictsituaties.14 Het relationele 

model van Tyler en Lind omschrijft evenwel een veel breder belang van het ge-

bruik van procedures. In hun model geven Tyler en Lind het dynamische karak-

ter van intragroepsrelaties weer.15 Zij veronderstellen dat mensen van nature 

sterk gericht zijn op identificatie met een groep.16 Een reden hiervoor is dat an-

deren het individu bevestiging van het zelfbeeld kunnen verschaffen. Dit is van 

belang voor het (fundamentele) streven naar een positief zelfbeeld.17 Een ander 

belangrijk element dat het sociale gedrag van mensen beheerst, is de groeps-

procedure. Waar groepsidentiteit de externe kenmerken van een groep defini-

eert, specificeren procedures de interne kenmerken van een groep. Door het 

ontwerpen van procedures geeft een groep zichzelf vorm en geeft zij blijk van 

haar waarden en doelstellingen.18 Het idee is dat een procedure die in overeen-

stemming is met de individuele en de groepswaarden resulteert in een gevoel 

van procedurele rechtvaardigheid bij de groepsleden. Hoewel normen en waar-

                                                           
12  Zie onder andere Thibaut & Walker 1975; Lind & Tyler 1988; Tyler 1990; Tyler & 

Lind 1992; Wemmers 1996; Ter Voert 1997. 
13  Zie Tyler & Lind 1992, p. 135. 
14  Zie bijvoorbeeld Thibaut & Walker 1975; Van den Bos 1996. 
15  Zie Lind & Tyler 1988; Tyler & Lind 1992. 
16  Zie Lind & Tyler 1988, p. 231. Door de auteurs wordt niet aangegeven wat onder 

de term „groep‟ moet worden verstaan. In het onderhavige onderzoek wordt met de 

term bedoeld „een geheel van mensen dat gekarakteriseerd kan worden door (min-
stens) één onderling bindende factor‟.  

17  Zie Tajfel & Turner 1979, p. 40. 
18  Zie Tyler & Lind 1992, p. 134-135. 



98 B. van der Leij 

 

den per groep en per individu zullen verschillen, bestaan er volgens Tyler en 

Lind fundamentele waarden die gericht zijn op de instandhouding van de groep. 

Deze waarden hebben invloed op het oordeel over procedurele rechtvaardig-

heid.19 Lind en Tyler noemen in dit verband groepssolidariteit, maatschappelijk 

aanzien, het waarborgen van het lidmaatschap van de groep, de mogelijkheid 

om ten volle te kunnen deelnemen aan het sociale leven in de groep en het in 

stand houden van relaties met de autoriteiten binnen de groep.  

Tyler en Lind onderscheiden drie factoren die mensen gebruiken om de 

rechtvaardigheid van procedures te bepalen. Deze factoren zijn toegesneden op 

de interacties van groepsleden met de autoriteit(en) binnen een groep. De eerste 

factor is de waardering van iemand als lid van een groep.20 Het groepslid zal 

deze waardering in de interactie met een autoriteit bevestigd willen zien. De au-

toriteit kan die geven door het groepslid op een beleefde en waardige manier te 

behandelen en zijn rechten te respecteren. De tweede factor is het vertrouwen 

dat gesteld kan worden in de goede intenties van de autoriteit.21 Die goede in-

tenties houden in dat de autoriteit oog heeft voor de behoeften van het individu 

en rekening houdt met diens opvattingen. De derde factor is de neutraliteit die 

de autoriteit betracht in haar besluitvorming.22 Zij zal zich moeten baseren op 

de feiten in de zaak, mag zich niet laten leiden door vooroordelen en moet op-

recht en betrouwbaar zijn. Vooringenomenheid van een autoriteit kan een grote 

bedreiging vormen voor het zelfbeeld van een groepslid.23  

Voldoet de autoriteit niet aan deze „vereisten‟ dan heeft dit volgens Tyler en 

Lind tot gevolg dat het betreffende groepslid de gebruikte procedure als on-

rechtvaardig zal beschouwen. Daardoor kan de tevredenheid over en de steun 

aan die autoriteit verminderen.24 Bovendien heeft het optreden van de ene au-

toriteit ook gevolgen voor de houding van groepsleden ten opzichte van andere 

autoriteiten. Uit onderzoek komt naar voren dat een onheuse bejegening van 

slachtoffers door de politie kan leiden tot een verslechtering van de verhouding 

tussen slachtoffers en de strafrechtspleging in haar geheel.25 Dat kan uiteinde-

lijk een bedreiging vormen voor loyaliteit en de verbondenheid van het individu 

met de samenleving.26 Een vertrouwensbreuk met de autoriteiten binnen de sa-

menleving kan bij slachtoffers onder andere leiden tot een verminderde aangif-

tebereidheid27 en zelfs tot normovertredend gedrag.28 Een effectieve bestrij-

                                                           
19  Zie Lind & Tyler 1988. 
20  Door de auteurs wordt deze factor aangeduid als ‘Standing’. Zie Tyler & Lind 

1992, p. 153-155.  
21  Tyler en Lind duiden deze factor aan als ‘Trust’. Zie Tyler & Lind 1992, p. 155-

157. 
22  Deze factor wordt door Tyler en Lind omschreven als ‘Neutrality’. Zie Tyler & 

Lind 1992, p. 157-158. 
23  Zie Tyler & Lind 1992, p. 157-158. 
24  Zie Wemmers 1996. 
25  Idem. 

26  Vergelijk Lind & Tyler 1988, p. 232. Een samenleving is een gespecificeerde 
groepsvorm, namelijk: ‘een geheel van met elkaar samenlevende mensen’. Zie ook 
Van Dale 1984. 

27  Zie Conaway & Lohr 1994; Wemmers & Winkel 1997. 
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ding van de criminaliteit wordt op die manier ondergraven. Kortom, het gebruik 

van rechtvaardige procedures is een belangrijk, zo niet het belangrijkste ele-

ment, voor een effectieve uitoefening van gelegitimeerd gezag.29 

 

Het getuigenverhoor is niet een procedure die (rechtstreeks) is gericht op het 

oplossen van geschillen en conflicten waarin de getuige als een procespartij op-

treedt. Een getuige wordt immers bij de strafzaak betrokken omdat hij mogelijk 

over informatie beschikt die relevant kan zijn voor de rechterlijke beslissing in 

de zaak. De vraag kan worden gesteld of de theorie van procedurele rechtvaar-

digheid wel toepasbaar is op getuigen. In de theorie van Tyler en Lind ligt de 

nadruk in de beleving van rechtvaardigheid niet op de uitkomst van een geschil 

maar op de interactie tussen het groepslid en de autoriteit. Vertaald naar het in 

deze bijdrage besproken onderzoek moet de getuige worden gezien als het 

groepslid en de rechter als de autoriteit binnen de groep. De groep zelf, waartoe 

beiden behoren, is de Nederlandse samenleving met haar regels en instellingen. 

Dit betekent voor de betreffende getuigen dat zij woonachtig zijn in Nederland 

en hier deelnemen aan het sociale leven.  

Bovendien heeft de getuige de verplichting om te verschijnen en te verkla-

ren tijdens zijn verhoor. Het verhoor is voor hem dus niet een vrijblijvende aan-

gelegenheid, hij heeft plichten en rechten (bijvoorbeeld op vergoeding van zijn 

kosten). Daarnaast heeft hij soms enig belang bij, of op zijn minst be-

langstelling voor, de uitkomst van de zaak zelf. Deze positie, rechten en belan-

gen maken dat de getuige als een betrokken procesdeelnemer moet worden be-

schouwd die daardoor een volwaardig belang krijgt bij een rechtvaardige be-

handeling tijdens de verhoorprocedure. Hieraan doet niet af dat er tijdens deze 

procedure geen vaststelling van rechten en plichten van de getuige zélf plaats-

vindt. De theorie van procedurele rechtvaardigheid kan dus eveneens van toe-

passing worden geacht op de getuige. 

Een belangrijke veronderstelling die op grond van het voorgaande gemaakt 

kan worden, is dat zowel getuigen als de strafrechtspleging baat hebben bij een 

rechtvaardige procedure. Een rechtvaardige behandeling zal getuigen het ge-

voel geven een betrokken deelnemer in de verhoorprocedure te zijn en tevens 

een gewaardeerd lid te zijn van onze samenleving. En tevreden getuigen zijn 

weer belangrijk voor de toekomstige werking van de strafrechtspleging.  

Het observatieonderzoek van getuigenverhoren 

Het horen van getuigen in strafzaken gebeurt door de rechter-commissaris (R-

C) in het gerechtelijk vooronderzoek, en/of tijdens het onderzoek ter terechtzit-

ting door de zittingsrechter. Een verhoor door de R-C speelt zich af achter ge-

sloten deuren in het zogenoemde „kabinet‟ van de R-C op de rechtbank. Het 

aantal deelnemers eraan is beperkt. Getuigen die, vanwege uiteenlopende rede-

nen, de openbaarheid schuwen, zullen het verhoor bij de R-C verkiezen boven 

                                                                                                                                
28  Zie Wemmers 1996; Ter Voert 1997. 
29  Zie ook Tyler & Lind 1992, p. 135. 
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het verhoor ter zitting dat vrijwel altijd wel openbaar is (zie art. 269 Sv). Ge-

tuigen kunnen ter zitting worden geconfronteerd met de verdachte en zijn even-

tuele aanhang, maar ook met de pers en het publiek. Verder is ter zitting een 

groter aantal procesdeelnemers aanwezig dan in het kabinet van de R-C.  

Teneinde de variatie in de omgang met getuigen vast te stellen is een obser-

vatieonderzoek in het kabinet van de R-C van de Rechtbank Haarlem en op de 

zitting van het Gerechtshof Amsterdam verricht.30 Er is voor het bijwonen van 

zittingen bij een hof gekozen in plaats van bij een rechtbank, omdat het insti-

tuut van de R-C ten tijde van de dataverzameling heeft ontbroken bij het hof, 

waardoor er verhoudingsgewijs meer getuigen ter zitting bij het hof worden 

verhoord dan op de zitting bij de rechtbank. 

De verhoren bij de R-C en tijdens het onderzoek ter zitting zijn door middel 

van aantekeningen op gestructureerde controlelijsten vastgelegd. In de obser-

vaties is onder meer de betrokkenheid van de getuige bij het delict geregi-

streerd. Er is gebruik gemaakt van een indeling waarbij de mentale betrokken-

heid van de getuige bij het vermoedelijke strafbare feit als maatstaf is gebruikt. 

De mate van mentale betrokkenheid van de getuige bij het delict kan invloed 

hebben op de manier waarop de getuige door de rechter wordt bejegend.31 De 

verwachting is dat de rechter een slachtoffer32 van een verkrachting in het alge-

meen anders zal benaderen dan een getuige die wordt gehoord in verband met 

een mogelijk alibi voor de verdachte van bijvoorbeeld een drugsdelict. De men-

tale gesteldheid zal eerder onderwerp van gesprek zijn bij het verhoor van een 

slachtoffer dan bij het verhoor van bijvoorbeeld een waarnemingsgetuige. Zo 

zal de fysieke gesteldheid van een getuige over het algemeen alleen ter sprake 

komen bij een slachtoffer van een zedenzaak of van een geweldsdelict. De vol-

gende indeling van typen van getuigen is aangehouden: slachtoffer-getuigen, 

getuigen die via een familie/(ex-)partnerrelatie verbonden zijn met het slachtof-

fer of de verdachte (RB-getuigen),33 waarnemings-getuigen (WN-getuigen) en 

de auditu-getuigen (DA-getuigen). De genoemde categorieën sluiten elkaar niet 

volledig uit. Als een getuige in meer dan één categorie viel, is er voor gekozen 

de getuige in die categorie in te delen die de grootste mentale betrokkenheid 

heeft met het feitelijk gebeuren. Zo kan een waarnemingsgetuige tevens de 

moeder zijn van het slachtoffer. In dat geval is de getuige geregistreerd als een 

relationeel betrokken getuige (RB-getuige). Tenslotte zijn er enkele observaties 

verricht van getuigenverhoren waarbij de getuige niet valt binnen de hier gege-

ven omschrijving van het begrip getuige. Deze groep getuigen is in de zoge-

naamde „Restcategorie‟ opgenomen.  

De delictsoorten zijn eveneens onderverdeeld in categorieën (zie Tabellen 1 

en 2). Indien bij een vermogensdelict geweld is gebruikt, bijvoorbeeld diefstal 

met geweld (art. 312 Sr), is het delict geregistreerd als een gewelddelict.  

                                                           
30  Voor een bespreking van de gehanteerde methoden, zie Van der Leij, 2002. 
31  Zie hierover Van der Leij, Malsch & Nijboer 1997.  

32  Zolang de verdachte niet veroordeeld is zou eigenlijk gesproken moeten worden 
van een beweerd slachtoffer. Die toevoeging is vanwege de leesbaarheid weggela-
ten. 

33  RB-getuigen staat dan voor: relationeel betrokken getuigen. 
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Resultaten van het observatieonderzoek 

Hieronder is in Tabel 1 een overzicht gegeven van het soort delict dat ten 

grondslag lag aan het verhoor en het type getuige dat betrokken was bij het 

verhoor door de R-C. In Tabel 2 is deze verdeling weergegeven met betrekking 

tot het verhoor ter zitting.  

 

Tabel 1. Soort delict en type getuige (Kabinet)  

 Slachtoffer RB-

getuige 

WN-

getuige 

DA- 

getuige 

Restcat. 

Zedendelicten 12 4 - 3 1 

Geweldsdelicten 2 2 7 5 - 

Vermogensdelicten - - - 1 - 

Drugsdelicten  - 1 1 - 1 

Verkeersdelicten  - - - - - 

Totaal (N = 40) 14 7 8 9 2 

Vijftig procent van de observaties bij de R-C had betrekking op een zedendelict (N = 
20). Twaalf getuigen (30%) waren slachtoffer geworden van een zedendelict.  

 

Tabel 2. Soort delict en type getuige (Zitting)  

 Slachtoffer RB-

getuige 

WN-

getuige 

DA-

getuige 

Restcat. 

Zedendelicten 3 

8 

- 

- 

1 

12 

3 - 2 - 

Geweldsdelicten 6 10 4 - 

Vermogensdelicten - 4 - 5 

Drugsdelicten  - 2 - - 

Verkeersdelicten  - 6 - - 

Totaal (N = 54) 9 22 6 5 

 

Meer dan de helft van het aantal getuigenverhoren ter zitting betrof een ge-

weldsdelict. Ruim 40% (N = 22) van het aantal getuigen die ter zitting zijn ge-

hoord, is waarnemingsgetuige (WN-getuige). Het aantal verhoren in zedenzaken 

bedroeg nog geen 15% (N = 8). Dat is een opvallend verschil met het percen-

tage verhoren in zedenzaken bij de R-C. De oorzaak van het verschil kan gele-

gen zijn in de min of meer vaste praktijk van het Openbaar Ministerie om 

slachtoffers van zedendelicten buiten de zitting om te horen. De reden daarvoor 

is dat men wil voorkomen dat het slachtoffer met de verdachte wordt gecon-

fronteerd en publiekelijk wordt ondervraagd over het feitelijke gebeuren. Zo 

wordt getracht de secundaire victimisatie van het slachtoffer te beperken.  

De gang van zaken tijdens het verhoor door de rechter-commissaris 

Voordat de getuige de werkkamer van de R-C wordt binnengeleid door de grif-

fier, heeft de raadsman van de verdachte daar reeds plaatsgenomen. Soms wil 

de getuige alleen onder begeleiding van ouders of vrienden (een vertrouwens-
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persoon/personen) de werkkamer van de R-C binnenkomen. Dan volgt meestal 

een kort overleg tussen de R-C en de raadsman, waarbij de R-C de raadsman 

vraagt of hij daar bezwaar tegen heeft. De R-C beslist vaak ten nadele van de 

getuige, omdat vooral ouders een „storende‟ invloed zouden hebben op een 

verhoor. De getuige durft dan niet volledige openheid van zaken te geven. Deze 

problematiek speelt voornamelijk bij zedenzaken. Wordt de begeleiding wel 

toegelaten, dan moet deze buiten het gezichtsveld van de getuige plaatsnemen, 

om zo beïnvloeding te voorkomen. In een tweetal zaken had de getuige een 

eigen raadsman meegenomen. Deze werd wel zonder enig overleg door de R-C 

binnengelaten en mocht naast de getuige plaatsnemen. De verdachte zelf is 

nooit aanwezig tijdens een getuigenverhoor.34  

Als iedereen is gezeten, neemt de R-C het woord en worden de personalia 

van de getuige doorgenomen. De R-C vraagt de getuige naar zijn naam en voor-

namen, leeftijd, beroep en woon- of verblijfplaats. Indien de verdachte bekend 

is, vraagt de R-C de getuige of hij bloed- of aanverwant is van de verdachte en 

zo ja, in welke graad (zie art. 190 lid 1 Sv). De griffier is aanwezig om deze ge-

gevens met de computer in het proces-verbaal te verwerken.  

Een uitleg van de verhoorprocedure volgt in de meeste gevallen niet. Vijf-

maal werd daar door de R-C van afgeweken en kwam de uitleg wel. Drie van de 

vijf getuigen in kwestie waren betrokken bij een zedenzaak. Twee in de hoeda-

nigheid van slachtoffer en één als de moeder van een minderjarig slachtoffer 

(relationeel betrokken getuige). 

De R-C zegt de getuige in de meeste verhoren dat hij de waarheid moet ver-

tellen (zie art. 215 Sv). Soms vraagt de R-C of de getuige op de hoogte is van 

de reden van zijn verhoor. Een duidelijke aanpak lijkt te ontbreken. Tweemaal 

gaf de R-C aan een slachtoffer van een zedendelict te kennen dat ter voorko-

ming van een confrontatie met de verdachte ter zitting, het verhoor plaatsvond 

op het kabinet. Bij één van die twee verhoren vroeg de R-C de getuige vervol-

gens toch of zij op de zitting zou willen verschijnen om een verklaring af te 

leggen. De getuige gaf daarop aan dat niet te durven, vanwege de aanwezigheid 

van de verdachte aldaar. In een andere zaak gaf de R-C tegen een slachtoffer 

van een zedendelict te kennen: „Fijn dat je er bent. Je ziet dat er maar weinig 

mensen zijn hier en dat is beter dan ondervraagd te worden op de zitting.‟ 

In gevallen dat een getuige het slachtoffer is geworden van een strafbaar feit 

of dat een getuige een ernstig strafbaar feit heeft waargenomen, bijvoorbeeld 

een geweldsdelict of een verkeersongeval (met dodelijke afloop), is het denk-

baar dat de R-C (enige) belangstelling toont voor de mentale toestand van de 

getuige. Dat geldt eveneens voor getuigen die een relationele band hebben met 

het slachtoffer en/of de verdachte van bijvoorbeeld een zedenmisdrijf of een 

geweldsdelict, zoals een moeder van een slachtoffer van incest of de partner 

van een slachtoffer van een mishandeling. Toch blijkt dat de R-C tijdens het 

verhoren van deze typen getuigen (bij dergelijke soorten delicten) daar meestal 

                                                           
34  Uit het onderzoek van Van der Werff en Bol blijkt dat de verdachte in 2% van de 

onderzochte gevallen toch aanwezig is tijdens het getuigenverhoor bij de R-C. Zie 
Van der Werff & Bol 1991, p. 45-46.  



Van instrument naar deelnemer? 103 

 

geen aandacht aan besteedt. Van de 27 gevallen waarbij een slachtoffer, een 

relationeel betrokken getuige of een waarnemingsgetuige werd gehoord inge-

volge een zedendelict of een geweldsdelict, vroeg de R-C de getuige in slechts 

vijf gevallen hoe het met hem ging. In alle vijf gevallen ging het om een zeden-

delict. Drie van de vijf getuigen in kwestie waren slachtoffers.  

 

De R-C heeft zich in het algemeen reeds een indruk kunnen vormen van de 

strafzaak aan de hand van de processtukken waarover hij beschikt. Eerdere ver-

klaringen van de getuige, afgelegd bij de politie, vormen vaak een leidraad voor 

de ondervraging. Geen enkele keer heeft een getuige geweigerd een vraag van 

de R-C te beantwoorden omdat de vraag impertinent zou zijn. Slechts eenmaal 

weigerde de getuige expliciet een vraag van de R-C te beantwoorden, wegens 

vrees voor represailles van de kant van de verdachte. De R-C wees de getuige 

op zijn wettelijke plicht om antwoord te geven (zie art. 221 lid 1 Sv). De getui-

ge bleef niettemin weigeren. Vervolgens richtte de R-C zich tot de raadsman 

van de verdachte met de vraag of deze wilde dat de getuige zou worden gegij-

zeld. De raadsman gaf aan daar geen behoefte aan te hebben. De R-C liet het 

daar toen verder bij.  

In de ondervraging van slachtoffers van zedendelicten past de R-C soms 

zijn verhoormethode enigszins aan. De R-C is dan meestal voorzichtiger in het 

doorvragen. Eén keer gaf de R-C aan dat de vragen die hij zou gaan stellen 

emotioneel belastend konden zijn voor de getuige. In een ander geval zei de R-

C tegen het slachtoffer dat de verdachte in de zaak ontkende en dat daarom tij-

dens het verhoor moest worden doorgevraagd over wat er feitelijk was gebeurd. 

Ook vroeg de R-C een keer halverwege de ondervraging aan een slachtoffer: 

„Gaat het nog?‟ In een derde voorbeeld stelde de R-C vast dat, hoewel het ver-

hoor (emotioneel) moeilijk moest zijn voor het slachtoffer, de ondervraging 

toch nog wel even door moest gaan. Eenmaal scherpte de R-C zijn verhoorme-

thode juist aan, door wel door te vragen. Het ging daarbij om een verkrachting 

waar de R-C grote vraagtekens stelde bij de verklaring van het slachtoffer.35  

Heeft de R-C geen inhoudelijke vragen meer aan de getuige, dan krijgt de 

raadsman van de verdachte de gelegenheid de getuige vragen te stellen. Soms 

stuurt de raadsman van de verdachte de getuige teveel in een bepaalde richting 

naar de mening van de R-C. Deze grijpt dan in door de raadsman daar op te 

wijzen. Soms ook lijkt het voor de getuige te emotioneel belastend om (bepaal-

de) vragen van de raadsman te beantwoorden. De R-C herhaalt dan soms de 

vraag op een wijze die het de getuige gemakkelijker maakt te antwoorden. De 

getuige komt dan vaak wel tot een antwoord. Vermeldenswaardig is verder een 

voorval waarbij de raadsman in zijn vraag de woorden „de rechter-commissa-

                                                           
35  De R-C had volgens eigen zeggen vooral moeite met de vérgaand coöperatieve hou-

ding van het slachtoffer ten aanzien van de geslachtsgemeenschap met de verdachte. 
Uit de verklaringen bij de politie afgelegd kwam naar voren dat het slachtoffer zich 
niet had verzet tegen de geslachtsgemeenschap met de verdachte.  
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ris‟ noemde. De getuige reageerde door te vragen wie of wat „de rechter-com-

missaris‟ was.36  

In de periode dat moet worden gewacht op het uitwerken van het verhoor 

door de griffier knoopt de R-C wel eens een gesprek aan met de getuige. De 

aard van dat gesprek kan verschillen. Soms verschaft de R-C de getuige infor-

matie door te vertellen wat er nog gaat gebeuren tijdens het resterende deel van 

het verhoor. Soms ook toont de R-C belangstelling voor de persoon van de 

getuige. Zo vroeg de R-C aan een getuige die werd gehoord ingevolge een 

vechtpartij in een bar waarbij haar vriend slachtoffer was geworden: „Dit was 

zeker de eerste keer dat u zo’n verhoor heeft meegemaakt?‟ De getuige ant-

woordde: „Klopt, ben nooit eerder op een rechtbank geweest.‟ De R-C stelde 

vervolgens de vraag: „Gaat het weer een beetje met uw vriend?‟, waarop de 

getuige reageerde: „Tanden en bot is eruit, dus ze moeten dat met een plaatje 

vervangen of zoiets.‟ De R-C rondde het gesprek af met de woorden: „Nou, ze 

kunnen tegenwoordig wel veel.‟  

Het dicteren van de verklaring van de getuige is geen letterlijke, maar een 

zakelijke weergave van wat de getuige heeft verklaard. De raadsman van de 

verdachte vraagt soms om een aanvulling of om een wijziging van de verkla-

ring. De R-C beslist hierover. De getuige bemoeit zich in het algemeen niet met 

het op schrift zetten van zijn verklaring. Als de R-C klaar is met het dicteren, 

wordt de verklaring voorgelezen en daarna afgedrukt en moet de getuige deze 

ondertekenen (zie art. 174 lid 1 Sv). In een enkel geval leest de getuige alvo-

rens hij zijn handtekening zet de verklaring zelf nog eens door. Soms wordt er 

dan door de getuige bezwaar gemaakt tegen delen van de op schrift gestelde 

verklaring. De schriftelijke verklaring wordt in dat geval overeenkomstig het 

bezwaar van de getuige aangepast. Eenmaal maakte een getuige bezwaar tegen 

verschillende delen van de schriftelijke verklaring. Hoewel dit zichtbaar de 

ergernis van de R-C opwekte,37 werd wel tegemoet gekomen aan de bezwaren 

van de getuige.  

De R-C sluit het verhoor meestal af door de getuige een hand te geven en 

hem naar de deur van de werkkamer te begeleiden. In een enkel geval werd de 

afsluiting begeleid met een vraag van de R-C naar de fysieke of de mentale ge-

steldheid van een getuige, zoals: „Zo, uw taak zit er weer op. Bent u weer hele-

maal hersteld?‟, of: „Viel het mee uiteindelijk?‟ Op de laatste vraag antwoordde 

de getuige: „Jawel, maar ik dacht dat het verhoor bij de politie al genoeg was.‟ 

Opvallend was dat slechts één van de negen R-C‟s in een aantal gevallen vroeg 

of de getuige (reis)kosten had gemaakt. Door een griffier werd desgevraagd 

medegedeeld dat er in beginsel nooit informatie werd gegeven aan de getuigen 

(à charge) over de vergoeding van onkosten, om zodoende extra administra-

tieve handelingen te voorkomen.38  

                                                           
36  De reactie van de getuige was niet onbegrijpelijk, omdat de R-C meestal zijn functie 

niet noemt tijdens het verhoor. 

37  De irritatie van de R-C bleek uit een (onafgemaakte) opmerking: ‘Ik ga niet con-
stant …’. 

38  Met betrekking tot het recht op een onkostenvergoeding voor getuigen, zie de Wet 
Tarieven in Strafzaken (28 maart 1963, Stb. 130), het Besluit Tarieven in Strafza-
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Met het verlaten van de werkkamer door de getuige is het verhoor ten einde. De 

getuige wordt door de griffier weer naar buiten (naar de centrale hal) gebracht. 

 

De R-C geeft de getuige tijdens het verhoor geen expliciete gelegenheid om 

vragen te stellen. Daardoor zal het voor de getuige moeilijker zijn om toch met 

vragen te komen. Als getuigen vragen stellen is dat vooral tegen het einde van 

het verhoor, nadat de R-C de verklaring aan de griffier heeft gedicteerd. In to-

taal stelden 17 van de 40 getuigen één of meerdere vragen tijdens het verhoor. 

De gestelde vragen hadden onder meer betrekking op de verhoorprocedure zelf. 

Zo stelde een slachtoffer van een verkrachting dat het verhoor te lang had ge-

duurd.39 Ook werden vragen gesteld over de gang van zaken tijdens het ver-

hoor, zoals: „Kan de advocaat mij niet rechtstreeks vragen stellen?‟40 Daar-

naast werd gevraagd naar het verdere verloop van de verhoorprocedure, bij-

voorbeeld: „Wat gebeurt er nu?‟, of: „Dat was het eigenlijk?‟ In twee gevallen 

was het voor de getuige niet duidelijk wie hij tegenover zich had. In het ene ge-

val was dat de R-C (reeds eerder gememoreerd) en in het andere geval vroeg de 

getuige aan de raadsman van de verdachte: „Wie bent u eigenlijk als ik vragen 

mag?‟. 

Daarnaast betroffen de vragen het verdere verloop van de strafzaak. Een-

maal vroeg een slachtoffer: „Wat gaat er nu gebeuren? Moet de verdachte voor 

de rechter komen?‟ Waarop de R-C reageerde: „Dat weet ik niet, de officier van 

justitie besluit over het dagvaarden.‟ Een ander slachtoffer vroeg aan het einde 

van het verhoor: „Ben ik er nu vanaf?‟  

Een ander deel van de vragen betrof de vergoeding van gemaakte (reis)kos-

ten die de getuigen hadden gemaakt. Zoals hierboven is aangegeven, informeer-

de slechts één R-C naar de gemaakte kosten.  

Een aantal getuigen wilde zelf niets met de zaak te maken hebben of wenste 

dat een verwant buiten de strafzaak zou worden gehouden. Ook werd de wens 

geuit om „niet in de problemen te komen‟ door het afleggen van een verklaring. 

Deze wensen werden of tijdens het verhoor geuit of door middel van een brief 

gericht aan de R-C.  

Tenslotte waren er nog vragen die betrekking hadden op de inhoudelijke 

kant van de zaak. Het ging daarbij om een slachtoffer dat bezwaar maakte tegen 

het praten over haar verleden en een ander slachtoffer dat de zaak als afgedaan 

wilde beschouwen, indien zij de excuses zou ontvangen van haar broer die als 

verdachte betrokken was in de strafzaak. In een latere paragraaf van deze bij-

                                                                                                                                
ken (2 februari 1981, Stb. 744) en de Ministeriële voorschriften Tarieven in Straf-
zaken (8 juni 1988, Stcrt. 170). 

39  Strikt genomen is dit geen vraag of wens, maar een bewering van het slachtoffer. De 
strekking van de bewering is evenwel (de wens) dat het verhoor korter had moeten 
duren. 

40  Achteraf is niet (meer) duidelijk waarom de getuige deze vraag stelde. In ieder ge-

val werd de raadsman van de verdachte bij ieder verhoor in de gelegenheid gesteld 
om de getuige rechtstreeks vragen te stellen. Volgens de letter van de wet heeft de 
raadsman van de verdachte alleen maar de mogelijkheid om vragen aan de R-C op 
te geven die hij gesteld wenst te zien (zie art. 186a lid 3 jo. Art. 186 lid 3 Sv). 
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drage zal een overzicht worden gegeven van alle vragen en wensen van de ge-

tuigen. 

Indien een getuige om informatie vroeg, ging de R-C daar altijd op in. Soms 

wilde de getuige een bepaald gevolg bewerkstelligen bij iemand anders dan de 

R-C (zoals genoemd voorbeeld van het ontvangen van excuses van een dader). 

De R-C wist in een dergelijk geval vaak niet adequaat te reageren en negeerde 

de getuige soms zelfs helemaal.  

Het verhoor van getuigen ter zitting 

Anders dan bij de R-C is een getuigenverhoor ter zitting in beginsel openbaar 

(zie art. 269 lid 1 Sv).41 Dit betekent dat er familie en vrienden van de verdach-

te en ook overige belangstellenden in de zittingszaal of op de publieke tribune 

kunnen zitten.42 Daarnaast zijn er op de zitting meer personen die werkzaam 

zijn in de strafrechtspleging aanwezig, dan bij het verhoor van de R-C. De ver-

dachte zelf is meestal aanwezig ter zitting.  

Geen enkele keer zijn de aanwezige personen door de voorzitter aan de ge-

tuige voorgesteld. De wet verplicht de voorzitter daar ook niet toe. In plaats 

daarvan begint de voorzitter het verhoor met het identificeren van de getuige. 

Hij vraagt hem naar zijn naam en voornamen, leeftijd, beroep, woon- en ver-

blijfplaats en of de getuige bloed- of aanverwant is van de verdachte en zo ja, in 

welke graad (zie art. 290 lid 1 Sv). De voorzitter wijst de getuige erop dat hij 

de gehele waarheid en niets dan de waarheid moet spreken waarop de getuige 

antwoordt (doorgaans nazeggend): „Zo waarlijk helpe mij God almachtig‟, of: 

„Dat beloof ik‟.  

De procedure van het verhoor wordt vrijwel nooit aan de getuige uitgelegd. 

Ook wordt niet gevraagd of de getuige bekend is met de gang van zaken tijdens 

het verhoor. Slechts in vier gevallen vertelde de voorzitter een getuige hoe de 

procedure van het verhoor zou verlopen. In één van die gevallen wees de voor-

zitter de getuige er bij de beëdiging op dat hij, als hij een antwoord niet wist, 

dat moest aangeven en geen dingen moest gaan verzinnen. Een ander geval 

betrof een mededeling van de voorzitter over de volgorde van ondervraging: „U 

wordt zo meteen eerst door de verdediging gehoord.‟  

Evenals tijdens het verhoor bij de R-C is er ook bij de verhoren op de zit-

ting op gelet of de voorzitter (of de bijzitters) aandacht hebben besteed aan de 

mentale toestand van de getuigen. Met name getuigen die slachtoffer zijn, ge-

tuigen die een geweldsdelict of een ernstig verkeersongeval hebben waargeno-

men, of getuigen die een relationele band hebben met het slachtoffer of de ver-

dachte, lijken daarvoor in aanmerking te komen. Bij slachtoffers van gewelds-

delicten zou bovendien de fysieke toestand ook ter sprake kunnen komen. Van 

de twaalf slachtoffers die op de zitting zijn gehoord, heeft de voorzitter bij vier 

daarvan geïnformeerd naar hun psychisch welzijn. Het ging daarbij ook om 

                                                           
41  Zie ook art. 6 lid 1 EVRM, art 121 lid 2 GW. 
42  Over de functie van de publieke tribune in de rechtszaal kan worden verwezen naar 

Malsch & Hoekstra 1999.  
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zeer ernstige delicten, namelijk: tweemaal een poging tot doodslag, een ver-

krachting en een (zware) mishandeling. Bij drie andere slachtoffers werd alleen 

gevraagd naar hun fysieke toestand. Ook daar ging het om ernstige misdrijven, 

namelijk: twee keer een zware mishandeling en een poging tot doodslag. Ver-

der werd er nog één keer over de psychische gesteldheid gesproken bij een ge-

tuige die het onderwerp zelf onder de aandacht van de voorzitter bracht. 

Evenals bij de verhoren van de R-C is ook bij de verhoren ter zitting onder-

zocht of getuigen zelf vragen stelden en/of wensen uitten. Als daar sprake van 

was, is ook hier het onderwerp van de vraag genoteerd en gekeken hoe daar 

door de voorzitter op gereageerd werd. Vragen die direct terugslaan op de 

voorafgaande vraag of bewering van één van de ondervragingsgerechtigden 

zijn ook hier buiten beschouwing gebleven. 

De wet zwijgt over de mogelijkheid voor getuigen om tijdens het verhoor 

vragen (aan de voorzitter) te stellen, hetgeen betekent dat de voorzitter niet ver-

plicht is de getuige daartoe in de gelegenheid te stellen. Vijf getuigen werd 

door de voorzitter wel de mogelijkheid gegeven vragen te stellen. Onder die 

vijf getuigen bevonden zich twee slachtoffers. Drie van de vijf getuigen maak-

ten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen.  

In totaal werden door acht van de 54 getuigen (waaronder vijf slachtoffers 

en inclusief de drie hiervoor genoemde getuigen) gedurende het verhoor één of 

meer vragen gesteld. De vragen hadden betrekking op: de reden van het ver-

hoor (een getuige begreep niet waarom hij verhoord moest worden), het verdere 

verloop van de strafzaak, vergoeding van gemaakte kosten, niet geconfronteerd 

willen worden met de verdachte (ook werd hierover door een getuige een brief 

geschreven aan het hof) en een intrekking van een vordering van de benadeelde 

partij. De voorzitter reageerde op bijna alle vragen van de getuigen door middel 

van het geven van informatie of het verwijzen naar een instantie die de getuige 

verder zou kunnen helpen. Alleen op het kenbaar maken van de getuige geen 

confrontatie te willen met de verdachte, werd niet gereageerd.  

Het getuigenverhoor ter zitting is, reeds vanwege de context waarin het 

plaatsvindt, een formele aangelegenheid. De zittingsrechters, de griffier, de A-

G en de raadsman van de verdachte zijn allen gekleed in toga. Ook worden er 

veel juridische termen (jargon) gebezigd tijdens de zitting. Dat maakt de af-

stand tussen de getuige en de ondervragers groter dan bij het verhoor door de 

R-C.  

Evenals de R-C besteden ook de voorzitter en de bijzitters vaak geen of 

weinig aandacht aan de persoon van de getuige en aan zijn procedurele positie 

tijdens het verhoor. De instrumentele benadering van de getuige door de rechter 

geldt ook op de zitting. Wel moet de getuige de eed of de belofte afleggen, 

maar de voorzitter informeert niet of hij op de hoogte is van de gang van zaken 

tijdens het verhoor. Ook wordt de procedure van het verhoor vrijwel nooit door 

de voorzitter aan de getuige uitgelegd.43 Verder wordt de reden van het verhoor 

vaak niet door de voorzitter uit eigen beweging ter sprake gesteld. De getoonde 

belangstelling van de zittingsrechters voor het mentale en/of fysieke welzijn 

                                                           
43  Zie ook Van der Leij 1998. 
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van de getuige, voor zover dat naar aanleiding van een strafzaak speelde, was 

uitermate gering.  

Het vragenlijstonderzoek over de ervaren rechtvaardigheid van verhoor-

procedures 

Evenals het observatieonderzoek is ook het vragenlijstonderzoek verricht bij de 

Rechtbank Haarlem en het Gerechtshof Amsterdam. De centrale vragen bij dit 

deel van het onderzoek waren: wanneer vinden getuigen dat zij rechtvaardig 

zijn behandeld, en hoe tevreden zijn zij over hun behandeling? Daarnaast is 

ingegaan op welke (concrete) aspecten getuigen missen in de behandeling tij-

dens en/of rond het verhoor.  

De beantwoording van de vraag naar de rechtvaardigheid van de verhoor-

procedure in zijn geheel geschiedde door toekenning door de respondent van 

een cijfer tussen de 1 („heel rechtvaardig‟) en de 5 („heel onrechtvaardig‟) aan 

dit verhoor. In dit verband werd eveneens aan de respondenten gevraagd hoe 

tevreden zij waren over de behandeling door de rechter. Ook hier is voor de be-

antwoording gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal.44 Daarnaast zijn getui-

gen vragen gesteld over verschillende aspecten van rechtvaardigheid, zoals on-

der meer: de vriendelijkheid van de rechter, de belangstelling voor het welzijn 

van de getuige, mogelijkheden om vragen te stellen of wensen te uiten, de in-

vloed op de uitkomst van de zaak, en de neutraliteit van de rechter. 

Tevens is aan de respondenten de vraag voorgelegd hoe behulpzaam zij 

zich zullen opstellen indien zij in de toekomst opnieuw als getuige in een straf-

zaak door een rechter zullen worden verhoord. Aan respondenten is ook ge-

vraagd of zij vragen en/of wensen hadden en zo ja, wat de inhoud van die vra-

gen en/of wensen was. Vanwege de kleine aantallen is bij dit deel van het on-

derzoek geen relatie gelegd met de eerder besproken resultaten van de observa-

ties, en de gegevens zijn evenmin gedifferentieerd naar type delict of soort ge-

tuige. Er is slechts ingegaan op de verschillen tussen de procedures zoals ge-

hanteerd in het kabinet van de RC en door het hof. 

Bij de keuze van de respondenten is uit de hierboven omschreven onder-

zoekspopulatie een steekproef genomen van getuigen die zijn gehoord in het 

kabinet van de R-C van de Rechtbank Haarlem en door de zittingsrechter(s) op 

de openbare strafzitting van het Gerechtshof Amsterdam.45 De antwoorden van 

de getuigen op de eerste vraag (de rechtvaardigheid van de behandeling) zijn 

weergegeven in Tabel 3. 

De respondenten in beide groepen (Kabinet en Zitting) oordeelden over het 

algemeen positief over de rechtvaardigheid van de behandeling door de rechter. 

In totaal oordeelden zeven getuigen (18%) dat de behandeling „niet rechtvaar-

dig‟ maar ook „niet onrechtvaardig‟ was. Twee respondenten oordeelden dat de 

behandeling „heel onrechtvaardig‟ was. In Tabel 4 zijn de antwoorden weerge-

                                                           
44  Vergelijk Lind & Tyler 1988; Tyler 1990; Wemmers 1996, p. 111. 
45  Voor een verdere bespreking van de methoden van onderzoek, zie Van der Leij 

2002.  
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geven die de getuigen hebben gegeven op de vraag over de tevredenheid over 

de behandeling. 

 

Tabel 3. Beoordeling van de rechtvaardigheid van de behandeling door de 

rechter 

 Kabinet Zitting Totaal (N) 

Heel rechtvaardig  12 9 21 

Rechtvaardig  3 6 9 

Niet rechtvaardig/niet onrechtvaardig  5 2 7 

Onrechtvaardig  - - - 

Heel onrechtvaardig - 2 2 

Totaal (N = 39) 20 19 39 

 
Tabel 4. De tevredenheid van respondenten over de behandeling door de rech-

ter 

 Kabinet Zitting Totaal (N) 

Zeer tevreden  9 6 15 

Tevreden  8 6 14 

Niet tevreden/niet ontevreden 2 5 7 

Ontevreden  1 1 2 

Zeer ontevreden - 2 2 

Totaal (N = 40) 20 20 40 

 

De tevredenheid van de respondenten over de behandeling door de rechter ver-

schilt enigszins van de ervaren rechtvaardigheid van de behandeling door de 

rechter. Gemiddeld waren de oordelen over de rechtvaardigheid iets positiever 

dan de tevredenheidsoordelen. De meerderheid van de respondenten blijkt „te-

vreden‟ tot „zeer tevreden‟ te zijn over de behandeling van de rechter. In totaal 

oordeelden vier respondenten (10%) „ontevreden‟ tot „zeer ontevreden‟ te zijn. 

Zeven respondenten (18%) stelden „niet tevreden‟ maar ook „niet ontevreden‟ 

te zijn over de behandeling van de rechter. 

De respondenten die door de R-C zijn gehoord gaven gemiddeld aan meer 

tevreden te zijn dan de respondenten die ter zitting zijn gehoord. Op de vijf-

puntsschaal (1 stond voor „zeer tevreden‟ en 5 voor „zeer ontevreden‟) gaven 

de respondenten die door de R-C zijn gehoord gemiddeld 1,75 aan, tegenover 

2,35 door de respondenten die zijn gehoord ter zitting. Het verschil tussen de 

beide groepen (Kabinet en Zitting) in de oordelen over de rechtvaardigheid en 

de tevredenheid van de behandeling door de rechter blijkt evenwel niet signifi-

cant te zijn.46 Ondanks dat de procedures van verhoor bij de R-C en ter zitting 

in behoorlijke mate van elkaar verschillen, geeft dat voor de respondenten 

                                                           
46 Een MANOVA-analyse is uitgevoerd om de verschillen in rechtvaardigheid en 

tevredenheid tussen de verhoorprocedure in het kabinet en die tijdens de zitting na-
der te onderzoeken. De multivariate toets laat een niet-significante F-waarde zien 
(F(2,36) = 1,59; ns). Daarmee is aangetoond dat beide procedures geen significante 
verschillen laten zien in rechtvaardigheid en tevredenheid. 
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klaarblijkelijk geen aanleiding aanmerkelijk verschillend te oordelen over de 

rechtvaardigheid ervan. Ook in de tevredenheid over de behandeling door de 

rechter zijn geen aanmerkelijke verschillen tussen de beide groepen van res-

pondenten (Kabinet en Zitting). De tendens is echter wel dat de procedure ge-

hanteerd door de R-C als iets rechtvaardiger wordt beoordeeld en dat res-

pondenten hier iets tevredener over zijn. 

In een deel van het vragenlijstonderzoek is dieper ingegaan op de vraag hoe 

de getuigen oordeelden over een aantal criteria die binnen het onderzoek naar 

procedurele rechtvaardigheid van belang zijn bevonden voor het oordeel over 

de rechtvaardigheid van procedures.47 Uit het onderzoek kwam naar voren dat 

getuigen vinden dat de rechter tijdens het verhoor meestal vriendelijk is en in 

betrekkelijke mate belangstelling heeft voor hun welzijn. In hun oordeel over 

de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens het verhoor zijn de getuigen 

evenwel verdeeld in hun oordeel: er zijn getuigen die vinden dat er veel gele-

genheid is tot het stellen van vragen en getuigen die dit niet vinden. Die ver-

deeldheid bestaat niet ten aanzien van de mogelijkheid om wensen kenbaar te 

maken: meer dan de helft van de getuigen vond dat er voor het uiten van wen-

sen weinig mogelijkheid was. Getuigen denken dat hun verklaring veel invloed 

zal hebben op de uiteindelijke beslissing in de strafzaak.  

In het oordeel over de neutraliteit van de rechter zijn de getuigen vrij eens-

gezind. Zij vonden dat alle procesdeelnemers (inclusief de rechter) zich in het 

algemeen aan de regels hielden en dat de rechter tijdens het verhoor niet voor-

ingenomen was.  

Toekomstige behulpzaamheid 

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd hoe behulpzaam zij zich zullen op-

stellen indien zij in de toekomst opnieuw als getuige in een strafzaak door een 

rechter zullen worden verhoord. De antwoorden van de respondenten zijn ge-

presenteerd in Tabel 5.  

 

Tabel 5. De toekomstige behulpzaamheid van getuigen 

 Kabinet Zitting Totaal (N) 

Veel meer behulpzaam  - 1 1 

Meer behulpzaam 1 - 1 

Niet meer /niet minder behulpzaam 18 15 33 

Minder behulpzaam - 2 2 

Veel minder behulpzaam  1 1 2 

Totaal (N = 39) 20 19* 39 

* één respondent wist niet tot een antwoord te komen 

 

                                                           
47  Zie de bespreking van de literatuur over procedurele rechtvaardigheid aan het begin 

van deze bijdrage. 
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Van het totaal aantal respondenten (N = 39) blijken 33 (85%) zich niet meer 

maar ook niet minder behulpzaam te zullen opstellen in de toekomst. Voor de 

meerderheid van de respondenten heeft het verhoor klaarblijkelijk geen aanlei-

ding gegeven om zich in de toekomst anders op te stellen. Een minderheid van 

de respondenten (N = 6; 15%) denkt in de toekomst wel meer of minder be-

hulpzaam te zullen zijn.48 49 Het grootste deel hiervan (N = 4; 10%) denkt in de 

toekomst minder tot veel minder behulpzaam te zijn. 

Vragen en wensen 

Een laatste vraag tenslotte die is gesteld tijdens het vragenlijstonderzoek betreft 

welke concrete aspecten de getuigen hebben gemist in de behandeling tijdens 

en/of rond het verhoor. De vragen en wensen die door de respondenten naar 

voren werden gebracht hadden betrekking op verschillende aspecten van het 

verhoor of de gang van zaken rond het verhoor. Omdat voor dit gedeelte van 

het vragenlijstonderzoek open vragen zijn gebruikt zijn de antwoorden van de 

respondenten achteraf gecategoriseerd. Bij het categoriseren is een indeling 

gemaakt met zes categorieën en 15 subcategorieën. De zes categorieën betref-

fen: vier verhoorfasen, de inhoud van de strafzaak en een restcategorie.  

 

A.  De uitnodiging of de oproeping te verschijnen bij de rechter:50 

- De mogelijkheid om niet te hoeven verschijnen of te verklaren; 

- Duidelijkheid over of verbetering van de wijze van oproepen of dagvaar-

den;51 

- Duidelijkheid over het onderwerp van de strafzaak en over wie verdachte in 

de strafzaak is; 

                                                           
48  Twee respondenten die in het kabinet zijn gehoord meenden ‘meer behulpzaam’ 

respectievelijk ‘veel minder behulpzaam’ te zullen zijn in de toekomst. De eerste 
respondent stelde ‘doordat deze advocaat erbij was heb ik me nu minder behulp-
zaam opgesteld dan dat ik had gedaan zonder dat die advocaat er bij was geweest.’ 
De tweede respondent verklaarde ‘veel minder behulpzaam’ te willen zijn in de toe-
komst, omdat de R-C ‘niet gezegd heeft dat ik geen problemen zou krijgen als ik 
een verklaring zou afleggen. Dus in de toekomst vertel ik niets meer.’ 

49  Vier respondenten die op de zitting zijn gehoord stelden respectievelijk ‘veel meer 
behulpzaam’, ‘minder behulpzaam’ en ‘veel minder behulpzaam’ te zullen zijn in 
de toekomst. De eerste respondent gaf aan in de toekomt met een advocaat naar de 
zitting te gaan en meer vragen te zullen stellen en hoopte ‘dat ze alles serieus ne-
men’. De tweede respondent gaf aan zich in de toekomst ‘minder behulpzaam’ op te 
zullen stellen afhankelijk van het soort zaak. Hij ‘wil niet graag de verdachte op de 
zitting ontmoeten. Ook omdat de verdachte al een bekende is bij de politie.’ De 
derde respondent stelde: ‘Ik zou niet meer alles zeggen wat ik weet, want hoe meer 
je zegt, hoe meer er tegen je gebruikt kan worden, omdat ik onder ede stond.’ De 
vierde respondent antwoordde ‘veel minder behulpzaam’ te zullen zijn in de toe-
komst en verklaarde: ‘Ik wil helemaal niet meer als getuige optreden. De getuigen 
en verdachten worden door de rechter over één kam geschoren.’ 

50  Wordt verder aangeduid als ‘oproeping’. 
51  Hieronder vallen vragen (of opmerkingen) als: ‘of ik op deze manier gedagvaard 

kan worden?‟ en ‘op de oproeping stond geen telefoonnummer’. 
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B.  De ontvangst: 

- Verbetering van de (ontvangst)faciliteiten in het gerechtsgebouw; 

- Vermijden van een directe confrontatie met de verdachte voorafgaande aan 

de zitting; 

C.  De ondervragingsfase: 

- Geheimhouding van de identiteit als bescherming tegen mogelijk (bedrei-

ging met) geweld van de kant van de verdachte; 

- Bescherming tegen inbreuken op de privacy door behandeling van de 

rechtszaak achter gesloten deuren; 

- Mentale steun door middel van de aanwezigheid van een vertrouwensper-

soon; 

- Duidelijkheid over de wijze waarop de interactie met de rechter zal verlo-

pen;  

- Verbetering van de verstaanbaarheid door (betere) gebruikmaking van mi-

crofoons en door meer aandacht te besteden aan articulatie; 

- Informatie over de verhoorprocedure aangaande het verloop, de aanwezig-

heid van andere deelnemers (waaronder de verdachte), de rechten en plich-

ten en het soort vragen dat wordt gesteld;52 

D.  De inhoud van de strafzaak: 

- Vergoeding voor de geleden schade; 

- Inhoudelijke opmerkingen en vragen (kunnen) stellen, bijvoorbeeld over de 

strafeis, de strafmaat en over het effect dat het delict heeft teweeggebracht; 

E.  De afhandeling van het verhoor:53 

- Onkostenvergoeding; 

- Kans op een nieuw verhoor; 

F.  De restcategorie. 

 

In Tabel 6 worden de resultaten per groep (Kabinet en Zitting) inzake de cate-

gorisering van de antwoorden van de respondenten gepresenteerd. De 15 sub-

categorieën zijn niet in Tabel 6 opgenomen.  

 

Tabel 6. Vragen en wensen van respondenten over verschillende aspecten van 

het verhoor of de gang van zaken rond het verhoor (Kabinet en Zitting) 

 Kabinet Zitting Totaal (N) 

A. Oproeping  7 8 15 

B. Ontvangst 1 2 3 

C. Ondervragingsfase  21 14 35 

D. Inhoud van de strafzaak  - 11 11 

E. Afhandeling  2 - 2 

F. Restcategorie  5 7 12 

Totaal (N = 78) 36 42 78 

                                                           
52  Voorbeelden hiervan zijn: ‘wat moet je eigenlijk doen als getuige?’, ‘ik wilde weten 

wat mijn rechten als getuige waren’ en ‘zijn de verdachten aanwezig bij het ver-
hoor?’. 

53  Wordt verder aangeduid als ‘afhandeling’. 
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Wat onder meer opvalt in Tabel 6 is dat de vragen en/of wensen van de respon-

denten die betrekking hadden op de inhoud van de strafzaak (in totaal 11 

(14%)) alle afkomstig zijn van respondenten die ter zitting zijn gehoord. De 

verklaring hiervoor is dat anders dan bij het verhoor door de R-C in het kabi-

net, ter zitting inhoudelijk wordt ingegaan op de gehele strafzaak. Getuigen die 

ter zitting zijn gehoord blijven in het algemeen in de zittingszaal om het verdere 

onderzoek in de strafzaak bij te wonen. Getuigen ter zitting worden dus veel 

meer geconfronteerd met inhoudelijke aspecten van de strafzaak dan getuigen 

die door de R-C in het kabinet worden gehoord.  

Verder is uit Tabel 6 af te lezen dat in totaal 35 (45%) vragen en/of wensen 

van respondenten betrekking hadden op de ondervragingsfase (categorie C). 

Nader onderzoek van de antwoorden van de respondenten laat zien dat van de 

vragen en/of wensen van de respondenten betreffende de ondervragingsfase 

(categorie C), er 23 (66%) betrekking hebben op informatie over de verhoor-

procedure.  

Geconcludeerd kan worden dat het belangrijkste deel van de vragen en/of 

wensen van de respondenten betrekking heeft op informatievoorziening omtrent 

de procedure van het getuigenverhoor. Reeds in het observatieonderzoek is 

opgemerkt dat die informatievoorziening aan getuigen zeer matig was. Het ge-

mis aan kennis van zaken aangaande het verloop van de verhoorprocedure 

blijkt voor de respondenten dus een belangrijk knelpunt te zijn.54  

Correlaties tussen de criteria voor rechtvaardigheid 

Uit een berekening van de correlaties tussen de verschillende criteria voor 

rechtvaardigheid zoals deze zijn gebleken uit het bestaande onderzoek naar 

procedurele rechtvaardigheid,55 is op te maken dat de variabelen „belangstel-

ling‟, „vriendelijkheid‟ en de „tevredenheid (over de bejegening)‟ significant 

correleren met de variabele „procedurele rechtvaardigheid(soordelen)‟.56 

Daarnaast blijken de variabelen „gelegenheid vragen te stellen‟ en „gelegenheid 

wensen te uiten‟ niet een sterk verband te vertonen met de variabele „proce-

durele rechtvaardigheid‟, maar wel een substantiële samenhang te hebben met 

de variabele „tevredenheid‟. Voorts zijn de variabelen „invloed‟ en „vooringe-

nomenheid‟ niet significant gecorreleerd met de variabelen „procedurele recht-

vaardigheid‟ en „tevredenheid‟. Sterker nog, de variabelen „invloed‟ en „voor-

ingenomenheid‟ blijken niet wezenlijk met enig andere variabele te zijn ver-

bonden.  

Deze correlaties lijken erop te duiden dat de hoeveelheid invloed die  

getuigen denken te hebben op de uiteindelijke beslissing in de strafzaak in de  

                                                           
54  Dit resultaat wordt bevestigd in een Brits onderzoek naar de behandeling van 

slachtoffers en andere getuigen die worden gehoord in de Magistrates’ Courts. De 

onderzoekers stellen vast dat getuigen behoefte hebben aan informatie betreffende 
de procedurele aspecten rond het verhoor; zie Plotnikoff & Woolfson 1997, p. 86.  

55  Zie hiervoor de eerdere paragrafen van deze bijdrage. 
56  Voor een uitvoeriger bespreking van deze correlaties, zie Van der Leij, 2002. 
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beoordeling over de behandeling geen rol van betekenis speelt. Daarentegen is 

de mogelijkheid om vragen te stellen en/of wensen te uiten wel relevant in de 

beoordeling van de bejegening. Getuigen zijn, met andere woorden, niet gericht 

op controle over de uitkomst van de strafzaak, maar wel gericht op de mogelijk-

heid om vragen te kunnen stellen en wensen te kunnen uiten. 

Tot slot komt de vraag aan bod wat de voorwaarden zijn waaraan moet zijn 

voldaan willen getuigen in de toekomst behulpzaam zijn bij de afwikkeling van 

een strafzaak. Een regressie-analyse is uitgevoerd met als afhankelijke variabe-

le de vraag hoe behulpzaam de respondenten zich zullen opstellen indien zij in 

de toekomst opnieuw als getuige in een strafzaak door een rechter zullen wor-

den verhoord (kortweg: „toekomstige behulpzaamheid‟) en als voorspellers de 

variabelen „vriendelijkheid‟, „belangstelling‟, „gelegenheid vragen te stellen‟, 

„gelegenheid wensen te uiten‟ en „respect‟.57 De regressiecoëfficiënt blijkt sig-

nificant te zijn.58 De vriendelijkheid van de rechter heeft dus invloed op de 

behulpzaamheid bij de afwikkeling van een toekomstige strafzaak. Met andere 

woorden, hoe vriendelijker de rechter is, hoe meer getuigen aangeven ook in de 

toekomst behulpzaam te willen zijn.59  

Geconcludeerd kan worden dat de beoordeelde rechtvaardigheid van de 

rechter sterk samenhangt met de tevredenheid over de behandeling door de 

rechter en zijn inlevingsvermogen (bestaande uit vriendelijkheid en de belang-

stelling die hij in het welzijn van de getuigde toonde). De door de rechter gebo-

den inspraakmogelijkheid (vragen stellen en wensen kenbaar maken) hangt in 

mindere mate samen met de door getuigen beoordeelde rechtvaardigheid van de 

behandeling. Met andere woorden, voor oordelen over de rechtvaardigheid zijn 

de persoonlijke interactieve kwaliteiten van de rechter van groter belang dan 

meer procedurele faciliteiten, zoals de door de rechter geboden inspraakmoge-

lijkheden. Deze interactieve kwaliteiten van de rechter spelen ook een belang-

rijke rol als het gaat om de behulpzaamheid van getuigen in de toekomst. De 

mate van vriendelijkheid van de rechter blijkt een belangrijke graadmeter te 

zijn voor de toekomstige medewerking van getuigen. 

                                                           
57  Op de vraag met hoeveel respect de getuigen door de rechter tijdens het verhoor 

zijn behandeld (variabele ‘respect’), hebben de respondenten de volgende antwoor-
den gegeven. Met betrekking tot het verhoor in het Kabinet hebben 13 responden-
ten aangegeven ‘met veel respect’ te zijn behandeld, 5 respondenten stelden ‘met 
respect’ te zijn behandeld, 1 respondent gaf aan ‘niet met respect/niet met gebrek 
aan respect’ te zijn behandeld, 1 respondent verklaarde ‘met gebrek aan respect’ te 
zijn behandeld en geen enkele respondent gaf aan ‘met veel gebrek aan respect’ te 
zijn behandeld. Voor wat betreft het verhoor ter Zitting stelden 8 respondenten ‘met 
veel respect’ te zijn behandeld, 5 respondenten verklaarden ‘met respect’ te zijn be-
handeld, 5 respondenten gaven aan ‘niet met respect/niet met gebrek aan respect’ te 
zijn behandeld, 1 respondent verklaarde ‘met gebrek aan respect’ te zijn behandeld, 
geen enkele respondent stelde ‘met veel gebrek aan respect’ te zijn behandeld en 1 

respondent wist niet tot een antwoord te komen.  
58  R = 0,57; F(5,31) = 2,99; p < 0,03. Voor een uitvoeriger bespreking van deze re-

gressie-analyse, zie Van der Leij, 2002. 
59  ß = 0,70; t = 3,57; p < 0,01. 
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Conclusies  

In deze bijdrage is beargumenteerd dat er een verband is tussen de ervaringen 

die burgers hebben met autoriteiten en hun toekomstig gedrag ten opzichte van 

deze autoriteiten. Een rechtvaardige behandeling zal getuigen het gevoel geven 

dat zij een gewaardeerd lid van de samenleving zijn, en slechte ervaringen kun-

nen leiden tot een verminderde bereidheid om opnieuw als getuige mee te wer-

ken in een strafzaak. Het hier besproken onderzoek geeft de rechter een hand-

vat om, binnen de grenzen die de wet en de rechtspraak stellen, het verhoor zo 

in te richten dat het voldoet aan de specifieke behoeften van getuigen. Kortom, 

een bejegening op maat.  
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De ideale rechtbank: 
openbaarheid en gerichtheid op de buitenstaander 

M. Malsch, F. van den Berg, I. de Bruijn, H. Buist, 

J. de Keijser en H. Nijboer  
 

 

Inleiding 

 

Openbaarheid van de strafrechtspleging  tegenwoordig als één van de pijlers 

beschouwd waarop het Nederlandse strafrecht berust  is niet altijd vanzelf-

sprekend geweest. Zo waren in de hoogtijdagen van het inquisitoire proces (15e 

en 16e eeuw) zowel het vooronderzoek als het onderzoek ter zitting niet open-

baar; de executie van de straf, voor zover het onthoofding, ophanging of andere 

schavotstraffen1 betrof, was dat wel met het oog op de afschrikwekkende wer-

king ervan. Een geheime rechtspleging werd toen redelijk normaal gevonden. 

Verschillende tijden laten dus wisselende gradaties van openbaarheid zien, en 

dit roept de vraag op naar het ‘waarom’ van de openbaarheid en naar de functie 

die deze speelt in de strafrechtspleging. 

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de redengeving voor openbaar-

heid. Uitgelegd wordt waarom de rechtspraak openbaar is en hoe die openbaar-

heid vormgegeven wordt in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Vervolgens 

worden de historische wortels van openbaarheid besproken waarbij ook andere 

rechtssystemen kort aan de orde komen. Daarna wordt een zogenoemde ‘Ideale 

Rechtbank’ besproken waarin zowel aspecten van openbaarheid als privacy-

aspecten een plaats hebben gekregen. Tot slot wordt ingegaan op het weinige 

empirisch onderzoek dat nu reeds is verricht naar de feitelijke openbaarheid in 

de rechtspleging en wordt een blik in de toekomst geworpen. 

Deze bijdrage richt zich met name op de externe openbaarheid vanuit het 

gezichtspunt van de (belangstellende) leek die niet zelf betrokken is in een juri-

disch proces. Verdachten, getuigen, slachtoffers en de professionele proces-

deelnemers zoals onder meer rechters, advocaten en officieren van justitie val-

len daarmee buiten het gezichtspunt van deze bijdrage. De ‘interne openbaar-

heid van de rechtspleging’, die zich met name richt op de beschikbaarheid van 

processtukken voor alle procesdeelnemers, wordt in deze bijdrage evenmin be-

sproken. 

                                                           
1  Lang niet alle schavotstraffen waren dodelijk. Denk aan het tentoongesteld worden 

in een schandblok. 
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Doelen van openbaarheid 

Het primaire doel van openbaarheid is om controle van rechterlijke beslissingen 

mogelijk te maken. Dit laatste wordt noodzakelijk geacht in verband met het 

gebrek aan democratische controle op de rechter. Nederlandse rechters worden 

immers niet gekozen doch (voor het leven) benoemd. Een ander belangrijk ar-

gument vóór de openbaarheid van de strafrechtspleging is dat processen die 

zich in het geheim afspelen, niet meer in overeenstemming worden geacht met 

hedendaagse opvattingen over uitoefening van macht, transparantie hiervan en 

de controleerbaarheid van de overheid.  

Openbaarheid van strafzittingen kan als effect hebben dat de generale pre-

ventie wordt bevorderd. Doordat bezoekers van de publieke tribune en mensen 

die kranten lezen en televisie kijken zien dat er straffen worden opgelegd aan 

verdachten die op een openbare zitting worden berecht, kan eventueel worden 

voorkomen dat zij zelf overgaan tot het plegen van strafbare feiten. De open-

baarheid van zittingen zou deze speciale preventie bevorderen. Ook speciaal-

preventieve effecten kunnen worden bevorderd door openbaarheid. Schaamte-

gevoelens kunnen ontstaan door het in het openbaar terechtstaan, en deze zou-

den de individuele crimineel weerhouden van het opnieuw plegen van strafbare 

feiten.2 Andere neveneffecten van de openbaarheid zijn een publieke afkeuring 

van het gedrag van de verdachten en het informeren van het publiek over de 

strafbare feiten die er gepleegd worden en hoe zij worden afgedaan. Het totaal 

van deze doelen en effecten maakt dat openbaarheid van de strafrechtspleging 

een essentieel beginsel is. 

De mate van openbaarheid van een rechtssysteem hangt nauw samen met de 

mate waarin een rechtssysteem participatie van leken laat zien. Het lekenele-

ment ontbreekt grotendeels in de Nederlandse rechtspraak, zoals verderop in 

deze bijdrage zal worden betoogd. Dit is een reden te meer om belang te hech-

ten aan de openbaarheid van zittingen en uitspraken om toch een vorm van con-

trole door het ‘gewone publiek’ mogelijk te maken.  

Vormgeving van de openbaarheid 

In artikel 121 Grondwet (Gw) staat dat – met uitzondering van de gevallen bij 

de wet bepaald – terechtzittingen in het openbaar plaatsvinden. Er zijn uitzon-

deringen mogelijk. Zo noemt artikel 269 lid 1 Wetboek van Strafvordering (Sv) 

als gronden voor sluiting van de deuren het belang van de goede zeden, de 

openbare orde, de staatsveiligheid, de belangen van minderjarigen, de privacy 

van de verdachte, andere procesdeelnemers of anderszins bij de zaak betrokke-

nen. Een dergelijk bevel tot sluiting van de deuren kan gegeven worden indien 

de openbaarheid naar het oordeel van de rechtbank het belang van een goede 

rechtspleging ernstig zou schaden. In ieder geval zijn de uitspraken altijd in het 

                                                           
2  Zie de theorie van ‘Reintegrative Shaming’ van Braithwaite, die is aangehaald in de 

bijdrage van Malsch aan deze special. 
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openbaar. Zowel artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM) als artikel 362 Sv schrijven de openbare uitspraak voor. 

Aan het recht op een eerlijk en openbaar strafproces van artikel 6 lid 1 

EVRM wordt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een bijzon-

dere betekenis toegekend, die reeds in een aanzienlijk aantal beslissingen tot 

uitdrukking is gebracht (Brants & Van Lent, 2001a). De rechtsbescherming die 

artikel 6 EVRM biedt, hangt daarbij samen met de functie van het recht op een 

eerlijk en openbaar proces in een democratische samenleving.3 In strikt juridi-

sche zin heeft openbaarheid alleen betrekking op de zitting en de uitspra-

kenzitting. Er is echter ook een minder beperkte opvatting van openbaarheid 

mogelijk die in deze bijdrage wordt verdedigd (zie ook Van de Pol, 1986).  

Strafzittingen en de uitspraken in strafzaken zijn in Nederland dus openbaar 

voor het publiek. Van de mogelijkheid om de deuren te sluiten op grond van 

artikel 269 lid 1 Sv wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt. 

Derden hebben – als de deuren niet gesloten zijn – toegang tot de rechtszaal, 

waar meestal ook tafels voor de schrijvende pers aanwezig zijn. Ter zitting 

wordt de identiteit van de verdachte vastgesteld, worden stukken voorgelezen 

of kort samengevat, en requireert de officier van justitie mondeling. In principe 

is het Nederlandse strafproces opgezet als een oraal gevoerd proces dat dus 

toegankelijk en begrijpelijk zou moeten zijn voor derden. De ontwikkelingen 

sinds een belangrijke beslissing van de Hoge Raad in 19264 hebben echter laten 

zien dat het proces steeds meer aan de hand van de stukken van het geding 

wordt gevoerd: het meeste bewijs wordt in de voorfase verzameld en de resulta-

ten ervan worden in het dossier neergelegd. De rechter beperkt zich veelal tot 

het samenvatten en het verifiëren van wat er in dat dossier staat.5 Getuigen en 

deskundigen worden niet vaak ter zitting gehoord, omdat het proces-verbaal 

waarin hun verklaringen zijn opgenomen, op de zitting als bewijs wordt geac-

cepteerd als gevolg van de genoemde beslissing van de Hoge Raad. Hiervan 

gaat ongetwijfeld invloed uit op de begrijpelijkheid van het proces voor niet-

ingevoerde toeschouwers die op de publieke tribune hebben plaatsgenomen; de 

behandeling van de zaak zal hierdoor wellicht minder goed te volgen zijn dan 

bij een uitvoeriger en onmiddellijker behandeling van de zaak, waarbij wél 

getuigen en deskundigen worden gehoord. 

Door de afwezigheid van een lekenelement ontbreekt er een stimulans voor 

het systeem om zichzelf begrijpelijk te houden voor niet-juristen. Dit uit zich in 

het taalgebruik dat met name in de schriftelijke stukken vaak een sterk formeel-

juridisch karakter heeft: veel processen-verbaal bevatten juridische standaard-

formuleringen waarachter de daadwerkelijke feiten moeilijk zijn terug te vinden 

(Komter, 1998; Nijboer & Sennef, 1999). 

                                                           
3  Mr. Leonie van Lent van het Willem Pompe Instituut bereidt een proefschrift voor 

over de juridische regeling van en de rechtspraak over de openbaarheid van de 

strafrechtspleging. Daarom worden deze onderwerpen hier enigszins summier be-
sproken. 

4  De zogenoemde de auditu beslissing: HR 20 december 1926, NJ 1927, p. 85 e.v. 
5  Zie hierover: J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, 4e druk, Nijmegen 2000. 
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Zowel de schrijvende als de audiovisuele pers is veelvuldig aanwezig bij te-

rechtzittingen, zeker in vergelijking met de situatie van enkele decennia gele-

den. Het aantal bezoeken aan de publieke tribune door niet-journalisten neemt 

hierdoor wellicht af. Over de toelating van camera’s beslist de voorzitter van de 

meervoudige kamer die op die dag zitting heeft. Nederland heeft vanouds een 

redelijk terughoudend mediabeleid: in nieuwsuitzendingen op televisie en in 

gerichte documentaires wordt, zonder dat de verdachte daar toestemming voor 

geeft, terughoudend bericht, waarbij meestal de verdachte niet herkenbaar in 

beeld komt. Er bestaan afspraken over anonimisering in de berichtgeving, in die 

zin dat de verdachte meestal slechts met zijn initialen wordt aangeduid. Dit 

neemt niet weg dat soms wel belangrijke informatie die bekend is geworden uit 

persoonsrapportages over de verdachte in de krant verschijnt. 

Andere aspecten van openbaarheid 

Openbaarheid van de strafrechtspleging heeft behalve met de openstelling van 

publieke tribunes en het toelaten van de media, met nog een aantal andere as-

pecten te maken. Andere fases van het strafproces dan alleen de zitting en de 

uitspraak zijn eveneens relevant voor de openbaarheid van het strafrechtssys-

teem in zijn geheel, en daarmee komen ook andere actoren in het vizier. 

Motiveringen van rechterlijke uitspraken verhogen de begrijpelijkheid er-

van, en daarmee de openbaarheid. Hetzelfde doet begrijpelijk taalgebruik, zo-

wel ter zitting als in de geschreven vonnissen en arresten. Een ruime versprei-

ding van jurisprudentie vergroot ook de toegankelijkheid ervan en daarmee de 

openbaarheid. De vraag kan worden gesteld of daarbij niet-procesdeelnemers 

eveneens een doelgroep dienen te zijn als procesdeelnemers. Afdoeningen van 

zaken vóór de zitting door het Openbaar Ministerie (transactie en sepot) redu-

ceren de openbaarheid van het strafproces in zijn geheel, omdat immers deze 

beslissingen en de procedures eromheen niet openbaar zijn (Kelk, 2002). 

Het is binnen de beperkte omvang van deze bijdrage vrijwel onmogelijk om 

aandacht te besteden aan álle aspecten die met openbaarheid te maken hebben. 

Hoewel van groot belang voor de openbaarheid, wordt daarom in deze bijdrage 

niet of slechts in beperkte mate aandacht besteed aan de rol van de media in het 

algemeen, aan initiatieven als televisie in de rechtszaal, aan openbaarheid van 

nevenfuncties van rechters en aan verspreiding van rechterlijke uitspraken via 

verschillende media. Wij richten ons met name op aspecten als de zichtbaarheid 

en de verstaanbaarheid van de behandeling van zaken ter zitting, de begrijpe-

lijkheid van zittingen voor de leek en de informatievoorziening aan buitenstaan-

ders. Aan de hand van deze en andere aspecten hebben wij een model van de 

‘Ideale Rechtbank’ ontworpen. Voordat wij dit model bespreken gaan wij ech-

ter eerst in op de historische ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de Ne-

derlandse vormgeving van de openbaarheid van de strafrechtspleging. 
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Historische schets 

 

In de tijd voor de Middeleeuwen was het strafproces in Continentaal West-Eu-

ropa als vanzelfsprekend openbaar. Er werd niet of nauwelijks onderzoek vóór 

de zitting verricht, en alles moest dus op de zitting ter sprake komen. Het straf-

proces onderscheidde zich nauwelijks van het civiele proces. Processen speel-

den zich in deze periode af in de open lucht, en burgers hadden het recht en de 

plicht om deel te nemen aan de rechtspraak (Van de Pol, 1986). De Lex Salica, 

opgetekend rond het jaar 520, vermeldde dat alle proceshandelingen zich die-

nen af te spelen ‘in praesenti populo’, dus in aanwezigheid van het volk (Van 

de Pol, 1986). Ook de executie van straffen, waaronder verbanning, lijfstraf en 

de doodstraf, was openbaar (Van Veen, 1969). 

Naarmate de gemeenschappen groter werden, steden tot bloei kwamen en 

het platteland een feodale structuur kreeg, nam het rechtspreken door gedele-

geerden toe en werd de openbaarheid minder vanzelfsprekend. De rechtspraak 

verplaatste zich van de open lucht naar gebouwen, waardoor het aantal omstan-

ders verminderde. Er ontstonden geschreven vormen van recht, zoals wetten, 

keuren en privileges. In de loop der eeuwen die volgden werd het voorheen 

mondelinge proces steeds meer op schrift gesteld. Juridische kennis werd daar-

door steeds meer noodzakelijk, en daarmee werd de rol van de leek terugge-

drongen. 

De instelling van het Openbaar Ministerie in de twaalfde eeuw in Frankrijk 

markeerde de graduele overgang van een accusatoir rechtssysteem waarin twee 

gelijkwaardig geachte partijen de rechtsstrijd domineerden, naar een inquisitoir 

rechtssysteem waarin de vervolgende overheid de zwaarste rol had (Carbasse, 

2000). De private klager verdween naar de achtergrond. De overheid trok de 

vervolging en berechting van verdachten steeds meer aan zich. De strijd tussen 

partijen ging minder centraal staan en de rechter speelde een steeds dominan-

tere rol. De rechter is in het type ‘inquisitoire’ proces dat toen ontstond voor-

namelijk gericht op het vinden van de waarheid, en daarbij is de beschuldigde 

minder ‘partij’ en meer ‘voorwerp van onderzoek’. In puur inquisitoire proce-

dures wordt het meeste onderzoek in een zaak verricht vóór de zitting door de 

vervolgende ambtenaren, en de zitting wordt een sluitstuk van de zaak, waarin 

een beroepsrechter recht doet op de stukken. 

Dit is het type proces dat in de 15e en 16e eeuw de overhand kreeg in de 

meeste continentale West-Europese landen. Dit type proces was erop gericht 

om van de verdachte een bekentenis, en daarmee meestal een veroordeling, te 

krijgen, en marteling was daarbij geen ongewoon verschijnsel. Processen von-

den in het geheim plaats. Soms werd de dagvaarding opzettelijk summier ge-

houden opdat de verdachte zich niet goed kon voorbereiden (Van de Pol, 

1986). Het lekenelement verdween steeds verder uit deze procedure. 

In de 18e eeuw kwam er verzet tegen deze inquisitoire procesvorm (Van 

Veen, 1969). De geheime rechtspraak werd gewantrouwd: een in het geheim 

gevoerd proces maakt immers controle op het volgen van regels door de rechter 

onmogelijk. De tot dan bestaande almacht van de vorst en de onmacht van de 

onderdaan in het Ancien Régime kwamen tot uitdrukking in deze strafrechtsple-
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ging met zijn geheime karakter en zijn wrede bestraffingen in het openbaar 

(Brants & Van Lent, 2001b). De willekeur van de macht bracht rechtsonzeker-

heid met zich mee, maar ook twijfel over de juistheid van veroordelingen. De 

18e-eeuwse verlichtingsfilosofen streefden naar openbaarheid van het proces 

omdat dit tot rationalisering zou leiden. Toegankelijkheid van processen zou 

controleerbaarheid betekenen, en zou de rechtsstatelijkheid (binding van de 

overheid aan het recht) bevorderen. Bovendien zou deze mogelijkheid tot con-

trole de legitimiteit van het strafrecht bevorderen (Brants & Van Lent, 2001b). 

De 18de-eeuwse intellectuele voorhoede, met name die in Frankrijk, ver-

langde een stevige hervorming. Deze voorhoede wantrouwde de rechters op 

grond van hun gelieerdheid aan de politieke macht. Men wilde de openbaarheid 

van de rechtspraak invoeren of die weer herstellen om daarmee de rechten van 

de verdachte te verzekeren en om te zorgen dat rechters zouden worden gecon-

troleerd.  

Bij deze ontwikkeling staat het werk van Beccaria (1764) centraal. Hij be-

pleitte behalve berechting van de verdachte door ‘zijns gelijken’, ook dat de zit-

ting en de bewijslevering van het strafbare feit in het openbaar zouden plaats-

vinden. Hij keerde zich met name tegen het euvel van de geheime beschuldigin-

gen, en vroeg zich af hoe iemand zich redelijkerwijze tegen deze niet-openbare 

aanklachten zou kunnen verweren. Naar zijn mening bestaat er geen redelijk ar-

gument dat pleit voor geheime beschuldigingen.  

Het streven naar volkssoevereiniteit leidde tot een verhoogde aandacht voor 

participatie van burgers in de strafrechtsspraak. Er werd in Frankrijk gepleit 

voor juryrechtspraak, en deze is daar dan ook ingevoerd, evenals korte tijd ook 

in Nederland (Bossers, 1987). De jury zou het gehele volk in het strafproces te-

genwoordig maken en haar beslissing zou dan ook gelden als beslissing van het 

gehele volk (Brants & Van Lent, 2001b). Openbaarheid werd vereenzelvigd 

met participatie door het volk, en daarmee werd openbaarheid een democra-

tisch principe. Daadwerkelijke participatie van burgers aan de strafrechtspraak 

als methode om openbaarheid te realiseren is weliswaar in Frankrijk een lei-

dende gedachte geweest, maar in Nederland heeft dit idee nooit sterk post ge-

vat. In Nederland heeft de jury slechts een paar jaar gefunctioneerd, namelijk 

tijdens de Franse bezetting (1811-1813; Bossers, 1987; Nijboer & Sennef, 

1999). Er is in Nederland altijd erg veel vertrouwen geweest in de deskundig-

heid en onafhankelijkheid van de professionele magistratuur. Aan burgerparti-

cipatie in de zin van een jury of de mogelijkheid om rechters te kiezen, ter cor-

rectie van eventueel magistratelijk wanbeleid, bestond en bestaat weinig be-

hoefte (Brants & Van Lent, 2001b; Malsch & Nijboer, 1999). 

Von Feuerbach (1821), die vertrouwd was met de Franse procesvoering in 

de zogenoemde Links-Rheinische Duitse (deel)staten, heeft zich eveneens ver-

diept in de rol die openbaarheid wordt geacht te spelen in het strafproces. Hij 

deelde de mening van de Verlichting dat processen openbaar dienen te zijn, 

maar zag hierin ook het risico van beïnvloeding door en van het publiek. Open-

baarheid zou machthebbers de gelegenheid geven om het volk te beïnvloeden, 

en omgekeerd zouden rechters onder de invloed kunnen komen van menigten 

die roepen om wraak of om vrijspraak. Controle op de professionele rechter 



De ideale rechtbank 123 

 

achtte hij weliswaar noodzakelijk, maar Von Feuerbach was van mening dat 

daar via de publieke tribune niet veel van terechtkwam. Toch vond hij dat de 

publieke tribune niet zonder betekenis was: die tribune symboliseert immers dat 

de rechter niets heeft te verbergen. Vanaf de publieke tribune kán worden be-

oordeeld of de vormen in acht worden genomen en of de rechters zorgvuldig 

het proces voeren (Van Veen, 1969). Overigens sprak het voor Von Feuerbach 

nog vanzelf dat er geen jongelingen en zeker geen vrouwen op de publieke 

tribune werden toegelaten. Dit zou namelijk de openbare zedelijkheid krenken. 

Von Feuerbach wilde naast de publieke tribune als controlemiddel van de 

rechtspraak, waarin hij dus weinig vertrouwen had, de jury’s invoeren als colle-

ges van telkens andere burgers, die de rol van getuigen van het handelen van de 

rechter zouden vervullen. Alleen respectabele burgers zouden lid van deze jury 

kunnen worden. 

Het erfgoed van de 18de-eeuwse Verlichting heeft rechterlijke onafhanke-

lijkheid gebracht, evenals respect voor de grondrechten, geschreven strafrecht 

en openbaarheid van het proces. Als vorm van rechterlijke onafhankelijkheid is 

in de Nederlandse wet de onafzetbaarheid van de zittende magistratuur neerge-

legd. Rechters worden in Nederland voor het leven benoemd en kunnen niet 

worden afgezet om reden van de beslissingen die zij nemen (art. 117 Gw.; artt. 

36 lid 2, 51 lid 1, 62 lid 1, 84 lid 1 RO). Volgens Van Veen (1969) zou zonder 

openbaarheid de rechter niet meer van andere wél afhankelijke ambtenaren zijn 

te onderscheiden en zou hij in de ogen van het volk een verlengstuk van de 

regering kunnen worden. De openbaarheid van het strafproces is een van de 

voorwaarden voor de onafhankelijkheid van de strafrechter. Openbaarheid is 

echter méér: het wordt tegenwoordig als een pijler van het Nederlandse straf-

proces beschouwd. 

In de inleiding van deze bijdrage is gesteld dat verschillende tijden wisse-

lende gradaties van openbaarheid laten zien. Van de Pol (1986) concludeert uit 

het historische overzicht dat hij geeft, dat naarmate de publieke macht in een 

staat zich verder concentreert, het belang van de gezagshandhaving meer gaat 

prevaleren boven de zichtbaarheid en controleerbaarheid van de rechtspleging 

voor de burger (p. 66). Dit is in wezen wat er tijdens de hoogtijdagen van het 

inquisitoire proces tijdens 15e en 16e eeuw gebeurde. De waarheidsvinding 

won in deze tijd als doelstelling aan belang boven de ‘compositio’, de afdoe-

ning tussen de betrokkenen onderling, en daarmee de rechtspleging door de 

burger zélf. Van de Pol constateert ook een samenhang tussen het beginsel van 

openbaarheid, de mogelijkheid voor de burger om zelf een vervolging te begin-

nen en de deelname van burgers aan de rechtspleging. Naarmate het overheids-

gezag (ook, of met name, die binnen de strafrechtelijke procedure) toeneemt 

worden ambtshalve vervolging en besloten procesvoering door beroepsrechters 

vanzelfsprekend(er) (p. 66). De lekeninbreng verdwijnt met deze ontwikkeling. 

De Nederlandse rechtscultuur, waarbinnen deze tendensen duidelijk waarneem-

baar zijn, lijkt derhalve aan het ene eind van een continuüm te staan, waarvan 

de tegenpool wordt gevormd door een accusatoir proces met veel inbreng van 

leken (Van de Pol, 1986; Pradel, 1996). 
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De ‘Ideale Rechtbank’ 

 

In de bovenstaande bespreking van doelen en vormgeving van openbaarheid is 

gesteld dat openbaarheid niet beperkt zou moeten blijven tot de zitting en de 

uitspraak alleen. Uit de eis van openbaarheid kan worden afgeleid dat ook bij-

voorbeeld de informatieverschaffing aan het publiek, zowel voor als na de zit-

ting of uitspraak, van essentieel belang kan zijn voor openbaarheid (zie ook 

Van de Pol, 1986). Er is dus een belangrijke relatie tussen openbaarheid en 

gerichtheid op de belangstellende leek: het is niet altijd voldoende om ‘passief’ 

de deuren van de rechtszaal open te doen; soms is het nodig om actiever infor-

matie te verschaffen en geïnteresseerden de reikende hand te bieden. Een open 

attitude ten opzichte van buitenstaanders kan de openbaarheid substantieel ver-

hogen.  

Om de verschillende aspecten die verband houden met openbaarheid in hun 

onderling verband toe te lichten, wordt in deze paragraaf een ‘Ideale Recht-

bank’ gepresenteerd. Dit model is niet beperkt tot de fase van zitting en uit-

spraak, maar omvat ook de fasen daarvóór en daarna. Uit de ‘Ideale Rechtbank’ 

blijkt dat openbaarheid in een sterk verband staat met ‘toegankelijkheid’, zowel 

van de zitting als op de zitting en daarna. Toegankelijkheid heeft met name te 

maken met de informatieverschaffing, begrijpelijkheid en met meer ‘fysieke’ 

aspecten die toegankelijkheid bepalen. Bij dit laatste kan worden gedacht aan 

de bereikbaarheid van het gerechtsgebouw en de ‘vindbaarheid’ van zalen in 

het gebouw. Ook de zichtbaarheid en de verstaanbaarheid van het behandelde 

ter terechtzitting zijn in dat verband relevant.  

Hieronder wordt de ‘Ideale Rechtbank’ (of: het ‘Ideale Gerecht’,6 want de 

criteria zijn ook toepasbaar bij andere typen van gerechten) gepresenteerd in de 

vorm van een aantal criteria waaraan een dergelijk gerecht aan zou moeten vol-

doen. Deze criteria worden noodgedwongen enigszins globaal beschreven.7 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat openbaarheid nooit volledig kan zijn. 

Beperking van openbaarheid is soms nodig op grond van aspecten die te maken 

hebben met de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, de orde op de zitting 

en bepaalde belangen van de procesdeelnemers. Eigenlijk zijn twee ideaalmo-

dellen denkbaar: één voor de openbaarheid en één voor de privacy. In een ide-

aalmodel dat volledige openbaarheid representeert, hebben rechters bordjes 

voor zich met hun naam, geboortedatum en -plaats en andere belangrijk geachte 

persoonlijke omstandigheden voor zich, en zijn televisiecamera’s aanwezig bij 

alle handelingen van alle procesdeelnemers in een zaak, inclusief het onderzoek 

door alle deskundigen waaronder psychiaters en psychologen. Het is duidelijk 

dat een zo ver gaande openbaarheid niet wenselijk is. En bij het tweede ideaal-

model, dat volledige privacy representeert, is geen enkele handeling van pro-

cesdeelnemers openbaar voor het publiek: alles speelt zich af achter gesloten 

                                                           
6  Wij hanteren hier de uitdrukking ‘Ideale Rechtbank’ omdat ‘Ideaal gerecht’ in de 

eerste plaats culinaire associaties oproept. 
7  Het gaat hier om de mening van de onderzoekers. Vanzelfsprekend kan over (aspec-

ten van) de ‘Ideale Rechtbank’ verschillend worden gedacht. Wij nodigen de lezers 
van harte uit om commentaar op deze criteria te leveren. 
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deuren. Een dergelijke beslotenheid is vanzelfsprekend ook niet aanvaardbaar. 

Het hieronder gepresenteerde ideaalmodel vormt een compromis tussen de twee 

uitersten van openbaarheid en privacybescherming. Het model richt zich niet op 

de activiteiten van de pers. 

In verschillende fasen van het proces worden verschillende eisen aan open-

baarheid of juist privacybescherming gesteld. Het vereiste van privacy van de 

verdachte bijvoorbeeld geldt, vanwege de onschuldpresumptie, sterker vóór de 

zitting dan daarop of daarna. Het hieronder gepresenteerde model van een ‘Ide-

ale Rechtbank’ geeft voor verschillende fasen van het proces verschillende gra-

daties van openbaarheid en privacybescherming weer. 

 

 

Het model 

 

Informatievoorziening vóór de zitting 

Belangstellenden kunnen op eenvoudige wijze adequate informatie bemachti-

gen over wanneer welke zaak dient in welke zaal. Hiervoor hoeft de belangstel-

lende die telefonisch contact opneemt met een gerecht, niet vaker dan éénmaal 

te worden doorverbonden, en de wachttijd aan de telefoon bedraagt niet meer 

dan enkele minuten. De informatie is adequaat en begrijpelijk, en de persoon 

die de informatie verstrekt, is hulpvaardig en vriendelijk. Internet biedt een 

extra service naast de telefonische bereikbaarheid. Het op eigen initiatief door 

de rechtbank verstrekken van namen van verdachten, slachtoffers en andere 

procesdeelnemers aan niet bij de zaak betrokkenen is niet gewenst vanuit priva-

cy-overwegingen. 

 

Toegankelijkheid van en in gerechtsgebouwen 

Het gerechtsgebouw is goed toegankelijk per openbaar vervoer en per eigen 

vervoer. Binnen het gerechtsgebouw wordt gezorgd voor een adequate infor-

matieverschaffing. In de hal is een centraal bord waarop staat in welke zalen 

welke zittingen er zijn, met de tijden en de namen erbij. Ook vertragingen en 

het uitlopen van zaken worden op dit bord aangegeven. Er zijn daarnaast in de 

gangen en bij de zalen bordjes die aangeven waar bepaalde zittingen gehouden 

worden. Zittingen worden luid en duidelijk uitgeroepen. Bodes zijn op de hoog-

te van vertragingen. Zij zijn behulpzaam en vriendelijk en geven ook uit zich-

zelf de benodigde informatie. Wachtenden wordt de nodige faciliteiten geboden 

zoals leeswaar, koffie, versnaperingen, een schoon toilet en een goede zitplaats 

(Van der Leij, 2002). 

 

Zichtbaarheid en verstaanbaarheid op de zitting 

In de rechtszaal, vanaf de plaats waar het publiek wordt toegelaten, zijn alle 

procesdeelnemers goed te zien en te verstaan. Alle procesdeelnemers hebben – 

indien nodig – een microfoon en praten daar ook in. De geluidsinstallatie staat 

aan en functioneert adequaat. Er is voldoende plaats voor alle belangstellenden 

en de schrijvende pers heeft voldoende ruimte om de zitting te registreren. Ca-

mera’s worden in beperkte mate, afhankelijk van de beslissing van de voorzit-
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ter, toegelaten. Bij niet-toelating van camera’s ondanks dat daar een verzoek 

toe is gedaan, geeft de voorzitter een duidelijke, met redenen omklede motive-

ring. Er worden geen herkenbare opnamen van niet-professionele procesdeelne-

mers gemaakt. De persoonlijke levenssfeer van de niet-professionele proces-

deelnemers vormt hier dus een beperking op de openbaarheid. 
 
Uitleg 

De procesdeelnemers hebben bordjes voor zich waarop hun functie staat ver-

meld. De gang van zaken tijdens de zitting wordt kort uitgelegd door de rechter 

(aan de verdachte, maar zodanig dat het publiek dit ook kan volgen). De juridi-

sche begrippen en formuleringen worden tot een minimum beperkt. Worden de-

ze toch gehanteerd, dan worden zij zoveel mogelijk uitgelegd. De rechter geeft 

indien nodig uitleg van de eis van de officier van justitie en van het betoog van 

andere procesdeelnemers. Soortgelijke criteria als genoemde gelden eveneens 

voor de uitsprakenzittingen. 
 
Begrijpelijkheid vonnissen, transacties en sepots 

Schriftelijke vonnissen zijn in begrijpelijk Nederlands gesteld. Juridische be-

grippen en formuleringen worden erin uitgelegd (Nolta, 1997; Ensink & Nolta, 

1998). De bewezenverklaring wordt goed, adequaat en begrijpelijk gemoti-

veerd, evenals de straf, vrijspraak of andere uitspraak. Ook leken met enige 

scholing kunnen zonder assistentie vonnissen (grotendeels) begrijpen. 

Transacties en sepotbeslissingen zijn in begrijpelijk Nederlands gesteld. Ju-

ridische begrippen en formuleringen worden erin uitgelegd (Nolta, 1997; En-

sink & Nolta, 1998). Ook leken met enige scholing kunnen zonder assistentie 

transacties en sepotbeslissingen (grotendeels) begrijpen. 

 

Verspreiding uitspraken 

Rechterlijke beslissingen worden geanonimiseerd verspreid via verschillende 

kanalen. Via internet vindt een volledige, maar geanonimiseerde, publicatie van 

alle jurisprudentie plaats. Via andere kanalen vindt publicatie van een selectie 

van uitspraken plaats. Verspreiding vindt ook plaats via kanalen die voor leken 

goed toegankelijk zijn. Er wordt eenheid aangebracht in de criteria voor selec-

tie van uitspraken voor publicatie. Aan belangstellenden worden op verzoek 

tegen een geringe vergoeding geanonimiseerde kopieën van rechterlijke uit-

spraken verstrekt. Er komt een actiever beleid voor het verspreiden van infor-

matie over transacties en verschillende soorten sepots (beleids- en technisch 

sepots) waarbij meer aandacht wordt besteed aan eisen van openbaarheid dan 

tot op heden gebeurt. Omdat sepots en transacties geen rechterlijke vaststelling 

van de schuld van de verdachte bevatten, dient extra zorgvuldigheid te worden 

betracht bij de anonimisering van sepots en transacties bij publicatie. 

 

Overzichten uitspraken 

Er worden halfjaarlijks overzichten gepubliceerd van de aantallen afdoeningen 

van strafzaken door de rechter op de zitting en de aantallen afdoeningen door 



De ideale rechtbank 127 

 

het Openbaar Ministerie vóór de zitting, de wijzen van afdoening en de hoogte 

van de sancties. 

 

 

De ideale rechtbank in de praktijk  resultaten van onderzoek 

 

In de juridische wereld is reeds veel geschreven over de openbaarheid van de 

strafrechtspleging.8 Dit onderzoek is voornamelijk van theoretische aard, en het 

bespreekt daarbij ook de jurisprudentie van zowel Nederlandse als internatio-

nale rechters. Empirisch onderzoek naar de openbaarheid is echter vrijwel niet 

gedaan. Het weinige onderzoek dat er is wordt in deze paragraaf besproken. 

In het kader van recent onderzoek naar ‘klantwaarderingen’ zijn ook aspec-

ten van openbaarheid aan de orde gekomen. Prisma, een gemeenschappelijke 

landelijke dienst van de Raad voor de Rechtspraak en het College van Procu-

reurs-Generaal, bracht in 2002 het rapport ‘Open voor publiek’ uit, waarin de 

resultaten van het onderzoek naar de waardering van klanten voor de dienstver-

lening van zes rechtbanken werden beschreven (Prisma, 2002). De betrokken 

rechtbanken waren: Alkmaar, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Roermond 

en Zutphen. De ‘klanten’ die tijdens dit onderzoek werden benaderd, betroffen 

onder meer: advocaten, professioneel gemachtigden, deurwaarders, officieren 

van justitie en rechtzoekenden. In het onderzoek zijn dus geen niet-betrokken 

belangstellenden, zoals bezoekers van de publieke tribune, benaderd.  

Een aantal van de aspecten die Prisma onderzocht, heeft te maken met de 

openbaarheid van het rechtssysteem zoals die in deze bijdrage is gedefinieerd. 

Zo vond Prisma dat 47% van de rechtzoekenden de rechtbanken cliëntvriende-

lijk achtte. Van alle sectoren van de rechtbanken waren zij het minst tevreden 

over de strafsectoren. Het bejegeningsaspect ‘ruimte krijgen om uw verhaal te 

doen’ is voor rechtzoekenden het meest belangrijk (zie ook Van der Leij, 

2002). De griffie is volgens de rechtzoekenden vriendelijk en behulpzaam. Men 

is minder tevreden over de informatievoorziening over de geldende regels en 

gebruiken en de begrijpelijkheid van brieven. Over de uitleg van hoe de rechter 

tot de beslissing is gekomen, is 62% tevreden. De rechtzoekenden vinden dat 

wachtruimtes wat minder kaal zouden mogen zijn, dat er meer privacy zou 

moeten komen en dat er te weinig informatie wordt gegeven voorafgaand aan 

de zitting. Over het algemeen is de waardering van de respondenten in dit on-

derzoek over de cliëntvriendelijkheid van de betrokken rechtbanken redelijk 

hoog te noemen.  

In 1999 verrichtten Malsch en Hoekstra observatieonderzoek naar de exter-

ne openbaarheid op publieke tribunes van alle Nederlandse rechtbanken. Uit dit 

observatieonderzoek bleek dat er wel gebruik werd gemaakt van de publieke 

tribune, maar dat de belangstelling ervoor niet bijzonder groot was (Malsch & 

Hoekstra, 1999). Gemiddeld bezochten zeven mensen een strafzaak. Het pu-

bliek bestond niet alleen uit vrienden en familieleden van de verdachte(n) en 

                                                           
8  Zie de in deze bijdrage aangehaalde literatuur. Zie verder: Groenhuijsen, 1997; 

Ellian & Koopmans, 2001, De Roos, 2001; Groenhuijsen, Kaptein, 2001. 
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schrijvende pers, maar ook uit gewone belangstellenden. Ditzelfde gold voor de 

uitspraken. Schoolklassen zijn nooit bij uitspraken aangetroffen, maar wel 

veelvuldig bij de zittingen.  

In de rechtszaal zelf was de zitting over het algemeen goed te volgen. Pro-

blemen waren er met name wanneer het publiek op een aparte publieke tribune 

diende plaats te nemen. Deze aparte publieke tribunes bevonden zich meestal 

achter glas, soms op dezelfde verdieping als waar de rechters zaten, soms een 

verdieping hoger. Opvallend was de slechte verstaanbaarheid vanaf de pu-

blieke tribune. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren de onvoldoende kwa-

liteit van de microfoons, het feit dat de procesdeelnemers vaak niet in de micro-

foon praatten en dat de microfoon regelmatig niet aanstond of niet goed was af-

gesteld. Ook de zichtbaarheid vanaf de publieke tribune liet te wensen over: bij 

sommige rechtbanken waren alleen op de voorste rijen van de publieke tribune 

alle procesdeelnemers goed te zien.  

De publieke tribunes die alleen via buiten te bereiken waren, verkeerden in 

een bijzonder slechte staat. De ruimte zat vaak vol graffiti, de stoelen waren 

smerig en deze publieke tribunes werden bevolkt door daklozen. De bezoeker 

voelde zich daar vaak niet prettig en soms zelfs onveilig. Geeft men toch de 

voorkeur aan een aparte publieke tribune achter glas,9 dan zou een ingang via 

de hal van het gerechtsgebouw een oplossing kunnen zijn. De staat van de pu-

blieke tribunes met een ingang binnen was veel beter.  

Tenslotte waren er lange wachttijden voor bezoekers. Ongeveer een kwart 

van de tijd op de rechtbank werd wachtend doorgebracht. Het is echter moeilijk 

om de wachttijd te verkorten, omdat het vaak pas kort van tevoren bekend is als 

een zaak niet wordt behandeld. De planning van de rest van de zitting kan dan 

niet meer worden aangepast. Daarnaast wordt vaak pas tijdens de behandeling 

van de zaak duidelijk of deze wordt aangehouden. Met dit soort omstandighe-

den kan men van tevoren niet goed rekening houden. Wel zouden bezoekers 

goed op de hoogte moeten worden gehouden van de actuele tijdsplanning, zo-

wel telefonisch als op de rechtbank zelf. Dit gebeurde echter onvoldoende. 

Het observatieonderzoek richtte zich op de rol van de publieke tribune bij 

het verwezenlijken van de externe openbaarheid van de strafrechtspraak. Eigen-

lijk was het een onderzoek naar de voorwaarden waaronder die externe open-

baarheid, en daarmee de controle op de rechterlijke macht, kan worden gereali-

seerd. De eigenlijke vraag naar óf de mensen die de publieke tribune bezoeken 

ook daadwerkelijke controle op de rechtspraak uitoefenen, is daarmee nog niet 

beantwoord. Daarvoor is het nodig dat ook wordt nagegaan of zij begrijpen wat 

er op de zitting gebeurt en wat zij doen met hun observaties.  

 

                                                           
9  Dit is op zich begrijpelijk: het voordeel van een aparte publieke tribune achter glas 

is onder meer dat de procesgang niet wordt gestoord door bezoekers die in- en uit-
lopen en dat de veiligheid van de procesdeelnemers wordt gewaarborgd. 
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Het onderzoek naar openbaarheid 

 

Op dit moment wordt een omvangrijk onderzoek verricht door het NSCR in sa-

menwerking met het Departement Strafrecht en Criminologie van de Universi-

teit Leiden en het Seminarium voor Bewijsrecht, naar verschillende aspecten 

van de openbaarheid. Dit onderzoek wordt bij alle Nederlandse rechtbanken en 

gerechtshoven uitgevoerd. De eerste fase van dit onderzoek is inmiddels vrijwel 

afgerond. In dit deel van het onderzoek is onder meer aandacht besteed aan de 

kennis van bezoekers van de publieke tribune over de vraag of strafrechtspraak 

openbaar is, hun motieven om naar een zitting te gaan, de toe- of afname van 

vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem als gevolg van het bijwonen van 

een zitting, percepties van de rechter en de begrijpelijkheid van vonnissen en 

gesproken rechtstaal voor de leek. 

Uit een eerste analyse van de gegevens blijkt dat nog steeds bijna de helft 

van de bezoekers van de publieke tribune (47%) het gesprokene op de zitting 

niet geheel kan verstaan, tegen 50% in het observatieonderzoek van 1999. Van 

de ondervraagde bezoekers kan 89% alle procesdeelnemers goed zien, zij het 

dat de verdachte en de raadsman over het algemeen met hun rug naar het pu-

bliek staan of zitten. 

De redenen die geïnterviewden aanvoerden om naar een zitting te gaan, 

hebben meestal te maken met persoonlijke banden van de bezoeker met de ver-

dachte, óf met studie, opleiding of werk. Zittingen worden door iets meer vrou-

wen dan mannen bezocht, en het opleidingspeil valt hoog te noemen: 48% van 

de geïnterviewde bezoekers heeft een opleiding genoten van minimaal HAVO. 

Het grootste deel van de bezoekers is ervan op de hoogte dat zittingen en uit-

spraken openbaar zijn. Slechts ongeveer een derde van de bezoekers van de pu-

blieke tribune gaf aan dat de zitting afweek van wat zij ervan verwacht hadden. 

Meestal komt wat wordt waargenomen dus overeen met wat de respondenten 

hadden verwacht.  

Eén op de vijf respondenten (20%) heeft door het bijwonen van de zitting 

meer vertrouwen gekregen in de rechtspraak, en 12% minder. Diegenen die 

meer vertrouwen hadden gekregen stelden bijvoorbeeld dat zij de zitting eerlij-

ker vonden dan zij hadden verwacht, dat zij vonden dat de procesdeelnemers de 

stukken goed hadden gelezen, dat de straf goed was gemotiveerd of dat er goed 

was gelet op de persoonlijke omstandigheden. De respondenten die minder ver-

trouwen hadden gekregen vonden de rechtsgang oneerlijk, de straf te laag, von-

den dat er sprake was van bureaucratie of waren van mening dat schriftelijke 

verklaringen op de zitting zwaarder lijken te tellen dan wat er wordt besproken 

tijdens de behandeling van de zaak. De geïnterviewden zijn over het algemeen 

tevreden over hoe de voorzittende rechter de zitting leidt: op een schaal van 1 

(= niet tevreden) naar 5 (= zeer tevreden) komen de oordelen gemiddeld op 

3,94. De tevredenheid over uitspraken ligt iets lager maar is nog steeds vrij 

hoog: gemiddeld 3,48.  

Sommige rechtbanken doen veel om de toegankelijkheid te vergroten: er 

zijn daar in de hal borden waarop de verschillende zittingen en zaken zijn aan-

gekondigd en de procesdeelnemers hebben bordjes voor zich die aangeven wat 
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hun functie is. Er zijn duidelijk zichtbare voorlichtingsbrochures en de bodes 

zijn vriendelijk en behulpzaam. Rechters nemen er de tijd om aanwezige 

schoolklassen of andere groepen belangstellenden uitleg te geven van de proce-

dures die tijdens de zitting worden gehanteerd. Andere rechtbanken hebben 

meer het karakter van een gesloten bunker: er valt als gewoon belangstellende 

bijna niet binnen te komen en eenmaal binnen wordt de bezoeker consequent de 

verkeerde kant uitgewezen, onvriendelijk bejegend of foutief geïnformeerd. 

Bezoek aan het toilet wordt geweigerd. Openbaarheid en gerichtheid op de 

buitenstaander verschillen dus sterk per gerecht. 

Dit zijn de eerste, summier besproken resultaten van het onderzoek naar 

openbaarheid van de strafrechtspleging. Het onderzoek zal in 2003 worden 

afgerond. Dan zal ook verslag worden gedaan van de andere onderdelen van 

het onderzoek, namelijk die naar de verspreiding van jurisprudentie en naar de 

factoren die de begrijpelijkheid van gesproken en geschreven rechtstaal beïn-

vloeden. 

Conclusies en discussie 

Beschouwingen over openbaarheid missen een fundering als daarbij niet tege-

lijkertijd wordt gekeken naar hoe de rechtspraktijk omgaat met de verschillende 

aspecten ervan. In deze bijdrage is getracht om aan te tonen dat openbaarheid 

wordt bevorderd door aspecten die toegankelijkheid voor leken bevorderen. 

Een correcte bejegening, niet alleen van de procesdeelnemers maar ook van 

bezoekers van de publieke tribune en andere belangstellenden, geeft zowel pro-

cesdeelnemers als belangstellenden het gevoel welkom te zijn en serieus geno-

men te worden. Openbaarheid kan daarnaast worden bevorderd door actieve 

vormen van informatieverschaffing, het begrijpelijk houden van stukken en het 

geven van uitleg waar dat nodig is. Strafrechtspleging dient niet alleen legaal, 

maar ook legitiem te zijn, en die legitimatie is voor een belangrijk deel afhanke-

lijk van de percepties en de ervaringen van buitenstaanders met die strafrechts-

pleging.  

Bestaand onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat als procesdeelne-

mers tevreden zijn over procedures en rechterlijke beslissingen, hun medewer-

king aan die procedures in de toekomst waarschijnlijk groter zal zijn (Lind & 

Tyler, 1988; Tyler & Lind, 1992; Wemmers, 1996; Van der Leij, 2002). On-

derzoek naar de theorie van procedurele rechtvaardigheid (Procedural Justice) 

heeft aangetoond dat een rechtvaardiger procedure kan leiden tot positievere 

oordelen van de uitkomst van processen en een betere acceptatie ervan. Een 

zelfde effect kan wellicht verwacht worden bij belangstellenden die rechtszit-

tingen bijwonen en die in de toekomst in een andere zaak worden betrokken. 

Ook de gewone burger die kennis neemt van hoe rechtszaken worden behan-

deld, wordt waarschijnlijk gemotiveerd door wat hij als een correcte procedure 

ervaart. Legitimiteit van strafrecht kan bevorderd worden door openbare, trans-

parante procedures waarin deelnemers en belangstellenden met respect worden 

bejegend. 
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Strafrechtspleging kan zich in een grote belangstelling verheugen van een sub-

stantieel deel van de bevolking, zo kan althans worden afgeleid uit aantal en 

soorten televisie- en radioprogramma’s die over strafrecht gaan en uit de hoe-

veelheid artikelen die erover verschijnen in kranten en tijdschriften. Kijkers en 

lezers kunnen allen op enig moment in een rechtszaak worden betrokken, en 

hun percepties van het functioneren van het rechtssysteem zijn dus van groot 

belang. Indien burgers vertrouwen hebben in het strafrechtssysteem, zullen zij 

waarschijnlijk eerder bereid zijn medewerking te verlenen indien dit systeem 

een beroep op hen doet, bijvoorbeeld door hen te vragen als getuige op te tre-

den. 

In deze bijdrage is beargumenteerd dat er een samenhang is tussen mate van 

openbaarheid en kenmerken van een rechtssysteem. De historische schets heeft 

laten zien dat het Nederlandse strafrechtssysteem vanouds weinig lekeninbreng 

heeft in vergelijking met andere rechtssystemen. Hoewel formeel openbaar, is 

ons strafrecht daarmee weinig toegankelijk voor niet-ingevoerden, omdat er 

weinig stimulans is om het proces begrijpelijk te maken voor niet-juristen (Bos-

sers & Nijboer, 1989). De media spelen bij het realiseren van de openbaarheid 

wellicht een grotere rol dan de bezoekers van de publieke tribune. Maar ook de 

media worden geconfronteerd met kenmerken van het Nederlandse strafproces 

die het adequaat rapporteren erover kunnen bemoeilijken. 
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De burger in de rechtspraak: 
samenvatting en conclusies 

M. Malsch 

Inleiding 

In deze special is een aantal bijdragen opgenomen die de ervaringen en percep-

ties van niet-professionele procesnemers als onderwerp hebben. Daarnaast is 

ook aandacht geschonken aan de attitudes van de onderzochte personen ten 

opzichte van rechter, officier van justitie en andere functionarissen in de rechts-

pleging, evenals aan de vraag of zij de rechterlijke uitspraak in hun zaak accep-

teren. De meeste bijdragen hebben het strafrecht als onderwerp, maar een klein 

aantal richt zich op het civiele recht of bespreekt een aantal rechtsgebieden. 

Binnen deze special hebben de volgende niet-professionele procesdeelnemers 

specifieke aandacht gekregen: verdachten, getuigen, partijen die een civiele 

procedure voeren, een Turkse verdachte, kortgestraften, veroordeelden aan wie 

de ontnemingsmaatregel is opgelegd, veroordeelde vrouwelijke drugskoeriers, 

andere gedetineerden en belangstellende leken die op de publieke tribune zit-

ten. De meeste bijdragen gaan in op empirisch onderzoek waarbij aan deze 

procesdeelnemers vragenlijsten en interviews zijn afgenomen, hun ver-

hoorprocedures zijn geobserveerd, of hun processen zijn bijgewoond.  

In deze afsluitende bijdrage worden de belangrijkste bevindingen uit de ver-

schillende bijdragen gepresenteerd. Voordat dat gebeurt, wordt echter eerst kort 

ingegaan op de vraag waaróm het zo belangrijk is om te weten hoe de verschil-

lende procesdeelnemers de behandeling van hun zaak ervaren en wat zij ervan 

vinden.  

Het belang van het oordeel van de procesdeelnemer 

De politie kan strafbare feiten opsporen en het Openbaar Ministerie kan een 

vervolging instellen zonder zich op de hoogte te stellen van de mening van ver-

dachten en anderen over hoe zij te werk gaan. Rechters kunnen eveneens hun 

werk doen zonder daarbij kennis te nemen van wat partijen, verdachten en geïn-

teresseerden vinden van hun taakuitoefening. In het algemeen kunnen profes-

sionals hun beroepsmatige werkzaamheden voor een belangrijk deel verrichten 

zonder zich te oriënteren op de feedback die hun „klanten‟ hen (kunnen) geven. 

Er zijn echter belangrijke redenen waarom professionals, waaronder zij die 

werkzaam zijn binnen de rechtspleging, kennis zouden moeten nemen van, of 

zich in ieder geval open zouden moeten stellen voor, wat partijen, verdachten 

en andere betrokkenen en geïnteresseerden vinden van hun taakuitoefening. Er 
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gaan steeds meer stemmen op, zowel binnen de rechtspleging als daarbuiten, 

die pleiten voor een grotere openheid en transparantie van het rechtssysteem. 

Het gaat hierbij om openheid zowel in de zin van het geven van meer en betere 

uitleg van wat de professionele procesdeelnemers beslissen, als in de zin van 

een grotere ontvankelijkheid voor geluiden van buiten het systeem. Verschil-

lende bijdragen in deze special gaan in op deze signalen die pleiten voor een 

grotere openheid en gerichtheid op de buitenstaander. Er zijn zowel argumen-

ten ontleend aan de theorie, als empirische bevindingen en maatschappelijke 

ontwikkelingen die pleiten voor een dergelijke openheid. Hieronder worden 

deze verschillende typen argumenten besproken. 

Zoals de inleiding tot deze special en de bijdragen van Minekus en Van der 

Leij al lieten zien, heeft onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat als procesdeel-

nemers tevreden zijn over procedures en rechterlijke beslissingen en deze als 

rechtvaardig percipiëren, hun medewerking aan die procedures in de toekomst 

groter zal zijn. Een rechtvaardiger procedure kan leiden tot positievere oorde-

len van de uitkomst van processen en een betere acceptatie ervan. De gewone 

burger die kennis neemt van hoe rechtszaken worden behandeld, wordt waar-

schijnlijk eveneens beïnvloed door wat hij als een correcte procedure ervaart. 

Legitimiteit van strafrecht kan bevorderd worden door openbare, transparante 

procedures waarin deelnemers en belangstellenden met respect worden beje-

gend. 

Als deelnemers een procedure niet rechtvaardig vinden, bijvoorbeeld omdat 

zij respectloos zijn bejegend, kan dit tot gevolg hebben dat de tevredenheid met 

de procedure vermindert en de deelnemers zich niet coöperatief opstellen. Deze 

verminderde medewerkingsbereidheid kan zich ook uitstrekken tot andere auto-

riteiten (Wemmers, 1995). Getuigen die niet correct worden bejegend, zullen 

waarschijnlijk in de toekomst minder snel aangifte doen (Van der Leij, 2002), 

en verdachten die geen rechtvaardige procedure krijgen worden daardoor mis-

schien minder weerhouden van het opnieuw plegen van strafbare feiten. Een 

onzorgvuldige benadering van procesdeelnemers en andere betrokkenen kan 

gevolgen hebben voor hun houding ten opzichte van andere autoriteiten, en 

uiteindelijk bedreigend zijn voor de loyaliteit en verbondenheid met de samen-

leving in zijn geheel.  

 

De bijdragen van Van der Leij en Minekus aan deze special werken de theorie-

vorming over procedurele rechtvaardigheid, maar ook die van Luhmann over 

de acceptatie van rechterlijke beslissingen, verder uit. Vruggink gaat in zijn 

bijdrage met name in op de argumenten die Sherman (1993) aanvoert voor het 

verband tussen de bejegening van daders en de effectiviteit van de opgelegde 

straffen. Volgens Sherman is er een direct verband tussen de bejegening van 

daders en de effectiviteit van de opgelegde straffen. Zonder een correcte beje-

gening zal een opgelegde straf niet als rechtvaardig worden geaccepteerd. 

Rechtvaardigheid van de straf is volgens Sherman essentieel voor het doen ont-

staan en het toelaten van schaamtegevoelens over het misdrijf. Zonder deze 

schaamte zal een sanctie recidive niet voorkomen. Sterker nog: sancties die als 

onredelijk worden ervaren kunnen leiden tot opstandigheid omdat de dader zich 
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in zijn trots gekrenkt voelt, wat toekomstig crimineel gedrag juist vergroot. Bol 

(1995) geeft aan dat er voor een effectieve bestraffing voldaan moet zijn aan 

een reeks van voorwaarden. Vaak genoemd zijn de soort, intensiteit, snelheid 

en zekerheid van de straf. Maar het is eveneens belangrijk dat een straf verge-

zeld gaat van een positieve bekrachtiging van gewenst gedrag, het benaderen 

van de dader als een mens die redelijk kan denken en als iemand die recht heeft 

op persoonlijke aandacht (ook na de straftermijn). Bol legt de nadruk op het 

belang van communicatie op de effectiviteit van straffen. Zij doelt onder meer 

op het geven van uitleg en op het gebruik van duidelijke taal in bijvoorbeeld 

dagvaardingen en motivering van vonnissen door rechters.  

Onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid heeft ook het belang van de 

inbreng van procesdeelnemers in procedures onderzocht. Dit onderzoek heeft 

geleerd dat accusatoire procesvormen, waarbij de inbreng van de procesdeel-

nemers groot is, op een hogere waardering van de deelnemers eraan kunnen re-

kenen dan inquisitoire procesvormen zoals die in het Nederlandse strafrecht 

zijn te vinden (Thibaut & Walker, 1975; Crombag & Van Koppen, 2002). Bij 

inquisitoire procesvormen heeft de (professionele) rechter een sterke stem in de 

leiding van de zitting en hebben procesdeelnemers minder inbreng. Minekus 

laat in zijn bijdrage zien dat procesdeelnemers graag hun visie naar voren wil-

len brengen, maar tegelijkertijd wel vaak geïmponeerd raken door de ambiance 

en het taalgebruik dat op de zitting wordt gehanteerd. Van Rossum laat in zijn 

bijdrage eveneens zien dat verdachten soms sterk geïmponeerd raken door au-

toriteiten en er dan niet toe komen om uitleg te geven over hun zaak. Ook de 

bijdrage van Van der Leij demonstreert dat procesdeelnemers graag vragen 

willen stellen en wensen willen uiten. Die gelegenheid wordt hen echter onvol-

doende geboden. 

Naast de inbreng van procesdeelnemers in procedures kan ook worden ge-

dacht aan de inbreng van leken in het rechtssysteem in zijn geheel. Het Neder-

landse strafrechtssysteem kent vanouds weinig lekeninbreng in vergelijking met 

veel andere rechtssystemen. Er zijn geen jury‟s en de Nederlandse rechters zijn, 

met een klein aantal uitzonderingen, professionals. Rechters worden niet geko-

zen maar benoemd. Malsch et al. stellen in hun bijdrage dat ons strafrecht door 

deze professionele cultuur weinig toegankelijk is voor niet-ingevoerden. Er is 

immers weinig stimulans om het proces begrijpelijk te maken voor niet-juristen. 

Deze afwezigheid van lekeninbreng zorgt ervoor dat de afstand tussen rechters 

en burgers groter is dan in rechtssystemen met meer lekeninbreng.1 Dit is een 

extra argument om het systeem toch zo open en begrijpelijk mogelijk te houden 

en om aandacht te besteden aan feedback van niet-professionele procesdeel-

nemers en geïnteresseerde leken. Door te letten op deze inbreng kan de werking 

van het systeem ook verbeterd worden en wordt de communicatie tussen leken 

en professionals op een hoger plan gebracht. 

                                                           
1  Veel Common Law landen, maar ook bijvoorbeeld België en Frankrijk, kennen 

jury‟s. In bijvoorbeeld Duitsland en de Scandinavische landen wordt op ruimere 
schaal dan in Nederland gebruik gemaakt van lekenrechters. 
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Naast deze theoretische overwegingen om aandacht te besteden aan percepties 

en attitudes van niet-professionele procesdeelnemers, is er een aantal maat-

schappelijke ontwikkelingen die dit vereisen of sterk wenselijk maken. In de 

inleidende bijdrage in deze special werd gesignaleerd dat er de afgelopen de-

cennia in de maatschappij sprake is van een toenemende individualisering en 

een afnemend gezag voor autoriteiten. Verschillende vormen van „calculerend‟ 

gedrag zijn in onderzoek aangetoond, en deze gedragsvormen worden deels 

geweten aan een toenemende „kloof‟ tussen de burgers en autoriteiten. Tegelij-

kertijd kan worden geconstateerd dat het vertrouwen in de rechter nog steeds 

vrij groot is.2 De meeste procesdeelnemers zijn immers bereid veel medewer-

king te verlenen en accepteren de rechterlijke uitspraken.3 Toch kunnen profes-

sionals, waaronder de rechter, zich ter staving van hun beslissingen in steeds 

mindere mate op hun autoriteit beroepen. Er wordt steeds meer van hen ver-

wacht dat zij uitleg geven over de beslissingen die zij nemen en dat zij hun 

procedures zo inrichten dat deze zo openbaar als mogelijk en wenselijk (vanuit 

de optiek van de privacy) zijn. De kritiek op rechters en de rechterlijke macht 

neemt de laatste jaren echter wel enigszins toe.4 

De rechterlijke macht is zich ook bewust geworden van de noodzaak om 

zich meer open te stellen voor de „buitenwereld‟. In het kader van het inmiddels 

afgeronde project Versterking Rechterlijke Organisatie (pVRO) en tijdens de 

discussies over het instellen van een Raad voor de Rechtspraak en de bevoegd-

heden en samenstelling van een dergelijke raad,5 is veelvuldig gesproken en ge-

schreven over klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van gerechten. Huls 

(2000) is van mening dat aan de rechtzoekende beter moet worden uitgelegd 

wat men doet, en hoe de rechter tot zijn oordeel komt. Het vonnis moet volgens 

hem aansluiten bij de leefwereld van de burger en zijn instituties. Bij deze gro-

tere nadruk op klantgerichtheid en openheid past ook meer aandacht voor (le-

ken)belangstellenden voor het strafrecht.  

De rechterlijke macht is er zich bewust van dat het voldoen aan deze eisen 

van transparantie en externe gerichtheid in de toekomst van groot belang is. 

Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar eveneens als consequentie van discus-

sies die gevoerd worden binnen de rechterlijke macht, is het dus wenselijk om 

aandacht te schenken aan ervaringen en percepties van niet-professionele pro-

cesdeelnemers en om de communicatie tussen rechterlijke macht en de buiten-

wereld zo open mogelijk te houden. De rechterlijke macht heeft hier reeds een 

begin mee gemaakt door onder meer het houden van klanttevredenheidsonder-

zoeken, het openstellen van websites en door voorlichtingsfunctionarissen aan 

te stellen bij de verschillende gerechten. 

                                                           
2  Zie Bruinsma & Schillemans, 2000. Zie ook het recent verschenen rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: De toekomst van de nationale 
rechtsstaat (2002). 

3  Zie de bijdragen van Van der Leij en Van Rossum in deze special. 
4  Zie onder meer Ruijs, 2001. 
5  Zie hierover verschillende afleveringen van het tijdschrift Trema. Ook in het Neder-

lands Juristenblad (NJB) zijn hier veel artikelen over verschenen. 
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Resultaten uit de verschillende bijdragen 

In de Inleiding is gesteld dat de bijdragen aan de special als leidraad de volgen-

de vragen zouden moeten hebben: 

- Wat zijn de ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelne-

mers? 

- Hoe is in het algemeen hun houding ten opzichte van het rechtsbedrijf? 

- Hoe kleuren deze ervaringen en percepties hun acceptatie van rechterlijke 

beslissingen? 

 

In veel van de bijdragen die wij ontvingen liep de beantwoording van deze vra-

gen enigszins door elkaar heen. De houding of attitude van procesdeelnemers 

hangt vaak sterk samen met hun ervaringen in een proces, en daarmee kleuren 

zij ook de acceptatie van de rechterlijke uitspraken. Een aparte bespreking van 

de drie deelvragen zou daarom zeer geforceerd aandoen, en daarom worden de 

resultaten van de bijdragen hier weergegeven onder kopjes met een iets andere 

indeling. Een tweede reden om niet de oorspronkelijke indeling te handhaven is 

dat de meeste bijdragen aan deze special niet een causaal verband tussen erva-

ringen, percepties en houding enerzijds, en de acceptatie van rechterlijke beslis-

singen anderzijds, hebben kunnen aantonen. Een dergelijk verband valt ook 

nauwelijks hard te maken, en de meeste bijdragen hebben zich dan ook beperkt 

tot een beschrijving van de uitspraken van de onderzochte personen op dit punt. 

Hieronder zal eerst worden ingegaan op ervaringen, percepties en attitudes ten 

opzichte van het proces, daarna die ten opzichte van de procesdeelnemers, en 

tenslotte zal worden ingegaan op de acceptatie van de rechterlijke uitspraak.  

Het proces 

Getuigen zijn een belangrijke groep niet-professionele procesdeelnemers. Hen 

is om hun oordeel over hun ervaringen in het strafproces gevraagd door Van 

der Leij. Hij observeerde getuigenverhoren door de rechter-commissaris en op 

de zitting van een gerechtshof, en stelde de verhoorde getuigen een aantal vra-

gen over hun ervaringen en percepties. De ondervraagde getuigen zijn over het 

algemeen positief over de verhoorprocedure en de rechtvaardigheid hiervan. De 

verhoorprocedure voor de rechter-commissaris, die over het algemeen wat in-

formeler is en wat meer gelegenheid geeft tot het stellen van vragen, wordt iets 

positiever beoordeeld dan de verhoorprocedure ter zitting. Van der Leij conclu-

deert uit zijn onderzoek dat getuigen niet zijn gericht op controle over de uit-

komst van de zaak, maar wel op de mogelijkheid om vragen te stellen en wen-

sen te uiten. Hoe vriendelijker de rechter, hoe meer getuigen aangeven ook in 

de toekomst behulpzaam te willen zijn, mochten ze weer als getuige worden 

opgeroepen. De beoordeelde rechtvaardigheid van de verhoorprocedure hangt 

sterk samen met de tevredenheid van getuigen over de behandeling door de 

rechter en zijn inlevingsvermogen.  

Van der Leij constateert echter dat op het punt van de informatieverschaf-

fing, de gelegenheid om vragen te stellen en het inlevingsvermogen van de 
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rechter de verhoorprocedures nog wel tekortschieten. Uit de observaties van de 

getuigenverhoren bleek dat de procedure van het verhoor vrijwel nooit van 

tevoren aan de getuige wordt uitgelegd en dat er weinig aandacht wordt besteed 

aan de persoon van de getuige en zijn procedurele positie. Ook als het gaat om 

slachtoffers van ernstige delicten die optreden als getuige in een strafzaak, 

worden hen weinig vragen gesteld over hun fysieke of mentale welzijn. Hoewel 

de getuige recht op vergoeding van gemaakte onkosten heeft, wordt het formu-

lier hiervoor hem vrijwel nooit uit eigen beweging ter beschikking gesteld. Een 

instrumentele benadering van de getuige („instrument voor de waarheids-

vinding‟) blijkt dus tijdens de verhoren nog steeds te overheersen. 
 

De bijdrage van Van Rossum laat aan de hand van een casus met een Turkse 

verdachte en een bespreking van de literatuur over de rol van „culturele aspec-

ten‟ in het strafrecht zien dat verdachten in een strafproces het van belang vin-

den om hun zegje te doen, zeker als zij van oordeel zijn dat ze ten onrechte 

voor de strafrechter zijn gedagvaard. Taalproblemen kunnen bij een Turkse 

verdachte voor communicatieproblemen zorgen, maar dit type problemen is 

zeker niet beperkt tot niet-Nederlandstaligen. Janssen laat bijvoorbeeld in haar 

bijdrage zien dat ook Nederlandse verdachten moeite hebben met het juridisch 

vocabulaire: “Mijn respondenten hadden doorgaans de klok wel horen luiden, 

maar wisten vaak niet waar de klepel hing. Zo dacht menigeen die tot een 

voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar was veroordeeld, dat er 

bij recidive een vrijheidsstraf van twee jaar moest worden uitgezeten.” Zij stelt 

dat de juridische realiteit niet altijd overeenkwam met die van de veroordeel-

den. Ook de bijdrage van Malsch et al., die zich richt op ervaringen van be-

langstellende leken met het strafrecht, gaat in op de eis van begrijpelijkheid van 

procedures voor de niet-professionele deelnemers eraan. De auteurs stellen dat 

begrijpelijkheid van gesproken en geschreven rechtstaal een essentieel vereiste 

is voor de openbaarheid van het strafproces. Het blijkt echter uit recent uitge-

voerd onderzoek dat bijna de helft van de bezoekers van de publieke tribune de 

zitting niet goed kan verstaan. 
 

Uitspraken van gedetineerden over hun strafproces, zoals verzameld door Rijk-

sen (1961), zijn besproken in de bijdrage van Malsch. De gedetineerden die po-

sitief oordeelden over hun proces vonden dat de rechter hen goed liet zien dat 

zij fout waren geweest en dat er een rustige behandeling van de zaak had plaats-

gevonden. Ook vonden zij dat zij correct werden behandeld door de parket-

wachten. 

Zij die negatiever oordeelden over hun proces deden dat met name omdat 

zij de afstand tot de rechterlijke macht te groot vonden. Zij waren bijvoorbeeld 

van oordeel dat de meeste rechters waarschijnlijk nooit een voet in het huis van 

bewaring of in een gevangenis hadden gezet en dat het hen ontbrak aan inle-

vingsvermogen in de „gewone man‟ die een strafbaar feit had gepleegd. Zij 

vonden de behandeling van de zaak op de zitting soms niet te verstaan of niet 

begrijpelijk, en het was volgens hen storend dat rechters onderling zaten te pra-

ten en te lachen. 
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Veel gestraften meldden dat zij tijdens hun proces schaamtegevoelens hadden 

ervaren: toen zij werden gearresteerd voor de ogen van collega‟s, buren en fa-

milieleden, tijdens het transport, toen de reclassering onderzoek deed naar hun 

persoonlijke omstandigheden en hen vragen stelde over hun „meest intieme 

huwelijksbeleving‟, tijdens de voorlezing van het dossier op de zitting, en ten 

opzichte van publiek en pers. De theorie van Reintegrative Shaming van 

Braithwaite (1989) stelt dat onder sommige omstandigheden schaamtegevoe-

lens kunnen leiden tot herintegratie waardoor eventueel vervolgcriminaliteit 

achterwege blijft. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de verdachte door de 

behandeling van de zaak en door de sanctie niet alle contact verliest met gezin, 

werk en thuissituatie, en dat niet de persoon in zijn geheel wordt afgewezen 

maar slechts zijn daad. Malsch beargumenteert dat de schaamte die de gedeti-

neerden meldden waarschijnlijk niet die positieve functie had voor de reïntegra-

tie van deze verdachten die Braithwaite in zijn theorie voorstond. De gedeti-

neerden werden door verschillende mechanismen tijdens detentie, zoals het niet 

hebben van werk, het verliezen van contact met vrouw en kinderen, geïsoleerd, 

waardoor het opbouwen van een geïntegreerd leven na detentie sterk werd be-

moeilijkt. 

Als belangrijke factoren die hun integratie zouden kunnen bevorderen, 

noemden de gedetineerden het persoonlijk contact dat zij soms konden opbou-

wen met de functionarissen in het strafrechtssysteem, en de mogelijkheden die 

zij hadden om te werken en te studeren. Zij noemden dit vaak expliciet als fac-

toren die hen in de toekomst van de criminaliteit zouden kunnen afhouden. 
 

Janssen vond tijdens haar onderzoek dat sommige gedetineerden hun proces 

hadden ervaren als een rituele dans. Door het lange tijdsverloop tussen het be-

gaan van het feit en de berechting was in de perceptie van de gedetineerde soms 

de relatie tussen feit en strafoplegging verdwenen. Gevoelens van schuld en de 

acceptatie van de straf worden door deze afstand tussen feit en straf niet bevor-

derd. 

Daarnaast constateerde Janssen dat veel gevangenen gebruik maken van 

neutraliseringstechnieken om hun betrokkenheid bij het feit te verklaren of 

goed te praten. Sykes en Matza (1957: 664-670) onderscheiden vijf „neutralise-

ringstechnieken‟, waarmee afkeuring door anderen of het eigen schuldgevoel 

kan worden „geneutraliseerd‟ en in principe de weg vrij wordt gemaakt voor het 

plegen van nieuwe delicten. In de eerste plaats is er de ontkenning van verant-

woordelijkheid. Deze stijl van redeneren kwam vaak voor bij gedetineerden, 

die naar aanleiding van de Opiumwet gedetineerd waren: “…als ik het spul niet 

breng dan doet een ander dat wel. En als jij verdovende middelen wilt gebrui-

ken dan is dat je eigen zaak, daar ga ik me niet verantwoordelijk voor voe-

len…” (Janssen, 1994: 64). Ten tweede is er de ontkenning van schade of na-

deel. Dit was vaak het geval bij gedetineerden die gestolen en/of ingebroken 

hadden bij bedrijven of de sociale dienst hadden getild. Het mag natuurlijk niet, 

maar uiteindelijk lijdt niemand schade, want die bedrijven en instellingen zijn 

verzekerd. Het gaat toch allemaal van de grote hoop. Ten derde is het ook mo-

gelijk te ontkennen dat er een slachtoffer is. Sommigen zagen zichzelf bijvoor-
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beeld als een soort moderne Robin Hood omdat zij alleen van mensen stalen 

die het konden missen. Een vierde door Sykes en Matza genoemde techniek 

bestaat uit het veroordelen van de diegenen die een oordeel vellen. Plegers van 

Opiumwetdelicten hadden soms de neiging om alvast vooruit te lopen op een 

eventuele legalisering van drugs. Zo vertelde een dealer aan Janssen: “Ik doe nu 

wat de staat straks van mij overneemt, maar ik word er wel voor ge-

straft”(Janssen, 2000: 55). De vijfde techniek is het beroep op hogere plichten. 

Een duidelijk voorbeeld hiervan is het wijzen op de zorg voor kinderen en an-

dere familieleden door Latijns-Amerikaanse drugskoeriersters. Onder de be-

roerde omstandigheden in het land van herkomst was er geen andere keuze 

mogelijk teneinde de zorg van het gezin veilig te stellen. Zij deden het niet voor 

zichzelf, maar voor hun gezin. 

Deze neutraliseringstechnieken, gecombineerd met de bevinding van Jans-

sen dat door het tijdsverloop de relatie tussen strafbaar feit enerzijds en berech-

ting en strafoplegging anderzijds niet meer zo duidelijk is, leiden tot de conclu-

sie dat veel gedetineerden in gevangenissen waarschijnlijk niet tot een verdie-

ping van zelfinzicht komen en zich verantwoordelijk gaan voelen voor wat zij 

hebben gedaan. Resocialisatie, als een van de hoofddoelen van de gevangenis-

straf, verdwijnt daarmee verder uit het zicht. Deze conclusie werd eerder reeds 

getrokken door Kelk (1994) en Franke (1996). Overigens lijden gedetineerden 

volgens Janssen wel vaak onder schuldgevoelens, maar dit betreft dan meestal 

schuld over wat zij hun directe omgeving, zoals kinderen, ouders en partner, 

hebben aangedaan door in de gevangenis terecht te komen.  

Janssen constateert dat veel gedetineerden er tijdens detentie fysiek wel 

sterk op vooruitgaan. Dit is met name het geval bij diegenen die voorheen ver-

slaafd waren: zij kregen nu goed en regelmatig te eten en sliepen goed, en het 

was hen aan te zien dat dit fysiek in hun voordeel was. Bij anderen was dit ef-

fect vanzelfsprekend veel geringer. 

De professionele procesdeelnemers 

De bijdrage van Vruggink gaat in op oordelen van gedetineerden over de af-

zonderlijke professionele procesdeelnemers. Hij vroeg gedetineerden die waren 

veroordeeld tot zowel een gevangenisstraf als een ontnemingsvordering naar 

hun mening over de verschillende professionals in de strafrechtspleging. De 

politie en het Openbaar Ministerie, zijnde de instanties die zich bezighouden 

met de opsporing en de vervolging, komen er het minst goed van af. De gedeti-

neerden vinden dat de politie overmatig geweld gebruikt en het spel niet eerlijk 

speelt. Officieren van justitie overdrijven vaak, zijn hard, emotieloos, onbe-

schoft en intimideren de verdachten. Te pas en te onpas wordt de „criminele 

organisatie‟ van stal gehaald om zaken groter te laten lijken, aldus de geïnter-

viewden. Over advocaten wordt veel wisselender geoordeeld. Het meest posi-

tief zijn gedetineerden over pro deo advocaten die zij zelf hebben gekozen. 

De respondenten oordelen vrij positief over de rechter. Rechters doen hun 

werk zoals het gedaan hoort te worden. Zij luisteren vaak goed en vragen re-

gelmatig wat, zijn op de zaak gericht en correct. Sommige respondenten vinden 
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echter dat rechters te sterk worden beïnvloed door de officier van justitie. Het 

wordt rechters kwalijk genomen als zij geen aandacht besteden aan ontlastend 

materiaal, of als zij onderuit gezakt zitten en slechts naar hun nagels kijken. 

Respondenten zijn vaak positief over gevangenissen en de bewaarders. Ze con-

cluderen echter wel dat er door het sober regime een verharding optreedt. Ze 

zijn voorstander van meer mogelijkheden tot educatie in gevangenissen. 

De acceptatie van de rechterlijke uitspraak 

De verschillende onderzoeken die in deze bundel zijn besproken laten, niet ver-

wonderlijk, zien dat de meeste afgestraften hun straf te hoog vinden. Over de 

vraag of zij het terecht vinden dát zij een straf opgelegd hebben gekregen wordt 

iets genuanceerder geoordeeld. Zo vond 72% van alle gedetineerden die door 

Vruggink zijn geïnterviewd het terecht dat zij tot een gevangenisstraf waren 

veroordeeld, ondanks het feit dat zij de lengte van de straf dus meestal niet cor-

rect vonden. Zij die de straf niet terecht vonden waren vaak van mening dat 

juist anderen, die een zwaarder aandeel in de criminaliteit hadden, gepakt 

moesten worden en niet zij. De meeste door Vruggink geïnterviewden (79%) 

wilden na het uitzitten van de straf stoppen met de criminaliteit, maar slechts 

59% dacht dat dit ook wel zou lukken. Of dit wel of niet zou lukken was naar 

hun mening afhankelijk van een baan (de meesten wilden het liefst een eigen 

bedrijf), geld en de vraag of ze zouden kunnen ophouden met het gebruiken van 

drugs. Sommige recidivisten konden volgens Vruggink als de „professionals‟ 

onder de gedetineerden worden gekarakteriseerd. Zij calculeerden de gevange-

nisstraf in bij hun werkzaamheden en beschouwden de straf als een „beroepsri-

sico‟. De vraag of de bejegening tijdens het strafproces correct was, speelde bij 

hen een wat minder grote rol dan bij first offenders, zo betoogt Vruggink. 

Ook Janssen constateert dat sommige gedetineerden hun straf terecht von-

den, maar dat de meesten van oordeel waren dat hun straf te hoog was. Gedeti-

neerden benadrukken dat zij door de rechter als persoon willen worden gezien 

die ook nog andere rollen speelt dan die van „crimineel‟: zij zijn ook vader of 

moeder, werknemer, huurder van een huis, et cetera. Afgestraften voor drugs-

delicten vinden dat de rechter te veel kijkt naar het aantal kilo‟s dat zij vervoer-

den en te weinig naar de persoonlijke achtergronden.  

Procedure of uitkomst? 

Van der Leij heeft in zijn bijdrage betoogd dat als autoriteiten (onder wie de 

rechter) tijdens hun behandeling van een zaak voldoen aan de criteria voor een 

rechtvaardige procedure, hun beslissingen beter zullen worden geaccepteerd. 

Ook de theorie van Luhmann (1978) geeft ondersteuning voor een betere ac-

ceptatie van rechterlijke beslissingen als de procedure aan bepaalde kenmerken 

voldoet. De functie van een procedure is volgens hem om te bewerkstelligen 

dat de verliezer in zijn ongelijk berust. 

Toch heeft een aantal empirische onderzoeken die in deze bundel zijn be-

sproken gevonden dat procesdeelnemers zich met name door een positieve uit-
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komst laten leiden bij hun oordeel over de rechter, en niet primair door een 

correcte procedure of een zorgvuldige motivering van de uitkomst van de zaak. 

Zij die winnen geven een positiever oordeel over de rechtvaardigheid van de 

procedure dan zij die verliezen. Hazel Genn (1999) constateerde dat van diege-

nen die een civiele procedure hadden gewonnen, 93% de uitspraak eerlijk vond, 

tegen slechts 36% van de verliezers. Schuyt et al. (1978) vonden dat een zorg-

vuldige motivering verliezers meestal niet deed berusten in een veroordelende 

rechterlijke beslissing. Een sterk en reëel belang bij de uitkomst van een zaak 

waar men ook daadwerkelijk partij in is, kan waarschijnlijk deze discrepantie 

met de bevindingen van het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid, dat 

vaak experimenteel van aard is, verklaren. Bij experimenten hebben de proef-

personen immers géén werkelijk belang bij de uitkomst en zullen zij zich dus 

meer richten op de procedure. Dit doet niet af aan de algemene stelling dat 

zorgvuldige procedures en correcte bejegening van groot belang zijn voor de 

tevredenheid en medewerkingsbereidheid van procesdeelnemers, zoals de theo-

rie van procedurele rechtvaardigheid stelt. 

Minekus betoogt in zijn bijdrage dat rechtspraak voor veel procesdeelne-

mers in het civiele recht tot op zekere hoogte een onzeker avontuur is. De uit-

komst van zaken is niet goed voorspelbaar en procesdeelnemers hebben het 

idee dat ze er weinig invloed op hebben. Een onverwachte uitkomst van de 

zaak wordt door procesdeelnemers vaak aan factoren toegeschreven waar zij 

weinig invloed op hebben, zoals de persoon van de rechter (zie Bruinsma en 

Schillemans, 2000). Dit kan hun oordeel over het rechtsbedrijf kleuren, en hen 

wellicht extra gevoelig maken voor hoe de rechter de zaak behandelt. Deze on-

zekerheid van de rechterlijke uitspraak (in de ogen van de justitiabelen), is een 

extra argument om de procedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen en de 

rechterlijke beslissing goed te motiveren. 

Tot besluit 

In dit laatste hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten uit de voorgaande bij-

dragen bij elkaar gebracht. Deze resultaten vertegenwoordigen een visie van 

niet-professionele procesdeelnemers op de Nederlandse rechtspraak. Veel uit-

spraken van procesdeelnemers en belangstellenden hebben betrekking op een 

ervaren afstand tot de rechters en de andere professionele procesdeelnemers. 

Getuigen willen bijvoorbeeld graag informatie en stellen het op prijs om vragen 

te kunnen stellen en wensen te uiten, maar krijgen daar weinig gelegenheid toe. 

Verdachten geven aan dat de rechtstaal soms hetzij niet verstaanbaar, hetzij niet 

goed te begrijpen is. Zij zijn van oordeel dat de meeste rechters zich niet weten 

in te leven in de „gewone man‟ en waarschijnlijk zelf nog nooit een gevangenis 

of huis van bewaring van binnen hebben gezien. Ook belangstellende leken die 

een zitting bezoeken kunnen vaak de gesproken taal niet verstaan of volgen. Dit 

zijn gebreken in de openheid van het strafrechtssysteem die met enige inspan-

ning kunnen worden verholpen.  
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Ook is in een aantal bijdragen aandacht geschonken aan gevoelens van schaam-

te en schuld van  met name  gedetineerden. De vraag is gesteld of deze ge-

voelens in combinatie met andere ervaringen met het proces en in detentie, 

kunnen leiden tot herintegratie van gedetineerden. Hoewel op basis van het ge-

presenteerde materiaal geen eenduidige antwoorden op deze vraag mogelijk 

zijn, lijken schaamte- en schuldgevoelens, hoewel aanwezig bij veel gedetineer-

den, door de omstandigheden in detentie niet tot herintegratie te leiden. De 

uitspraken van de gedetineerden geven echter wel goed de factoren aan die van 

belang zijn voor herintegratie. Dit zijn naast het krijgen van een opleiding en 

het behouden van een woning en een gezin, eveneens een goede en prettige 

communicatie met professionals in het rechtssysteem en een correcte behande-

ling tijdens het proces. 
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De burger in de rechtspraak:  

ervaringen en percepties van niet-professionele 

procesdeelnemers 
 

(red. M. Malsch) 

 

Hoe ervaren partijen hun proces? Wat vinden verdachten van de behandeling 

van hun zaak door de rechter? Zijn getuigen tevreden over het verhoor dat hen 

wordt afgenomen? Valt vanaf de publieke tribune goed te volgen waar zaken 

over gaan? Deze special bundelt recent empirisch onderzoek naar ervaringen en 

percepties van deze personen van de rechtspraak. 

De meeste bijdragen hebben het strafrecht als onderwerp; sommige bij-

dragen richten zich op het civiele recht of op meer dan één rechtsgebied. Deze 

special bespreekt recent wetenschappelijk onderzoek onder verdachten, getui-

gen, partijen die een civiele procedure voeren, veroordeelden aan wie de ontne-

mingsmaatregel is opgelegd, vrouwelijke drugskoeriers en belangstellende le-

ken die op de publieke tribune zitten. Aan deze procesdeelnemers en belang-

stellenden zijn vragenlijsten en interviews afgenomen. Ook zijn verhoorproce-

dures geobserveerd en zijn processen bijgewoond. Bovendien wordt in dit boek 

de theorievorming over procedurele rechtvaardigheid besproken die laat zien 

dat tevreden procesdeelnemers coöperatiever zijn en de rechterlijke uitspraak 

eerder accepteren. Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van 

schaamte en buitensluiting op gedetineerden krijgt eveneens aandacht. 

Veel procesdeelnemers zijn positief over hoe rechters hun werk doen, maar 

stellen wel een betere informatievoorziening op prijs. De inbreng die leken in 

het strafproces hebben blijkt gering te zijn. Er wordt door veel procesdeel-

nemers en belangstellenden een substantiële afstand tot de rechters en de andere 

professionele procesdeelnemers ervaren. De bijdragen aan deze bundel zijn 

bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in deze vooralsnog vrij onbekende 

kant van de rechtspleging: de visies van de niet-professionele betrokkenen 

daarop. Een rechtssysteem dat streeft naar meer openheid en transparantie 

krijgt via dit boek een mogelijkheid om kennis van deze visies te nemen. 
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