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Rechters zijn ook maar mensen, maar dat blijkt niét uit het
rechtssyteem, meent Piet Vroon (de Volkskrant 16 september).
In Amerika is dat wel het geval. Daar worden zwaardere eisen
.: gesteld aan procedures en bewijzen. Daar oókjury- .
rechtspraak. Doet Vroon een hernieuwde aanvafóp de
. Nederlandse rechterlijke macht, vraagt dr P. J. van Koppen zich
af. Of heeft hij in het verleden onaangenaam te maken gehad
met de rechterlijke macht?
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Vaak kritiek. op·.
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V erenigde"~t~î~ij.'~,

Bij verslagen van rechtszaken.be- ]udgingthejury (New':York:]ienum.
kruipt Piet Vroon "soms een gevoel van 1986) een' overZichtyaq dat onderzoek
verbazing" (de Volkskrant 16 septem- en komen tot de l.:?nêll1sie dät de jury
ber) .. Als goed wetenschapper moet hij het even goed doef3ls~n'rechter.Let
vakér een gevoel van verbazing hebben. wel: in al het ondefi(j~l{:wöràtde twaalf
Maar zijn verbazing blijkt nu meer de man sterke juiYjie~gelek;ennièt een
aanzet te zijn tot een hernieuwde aanval alleenrechtsprekéndereè:hter:Gelukop de Nederlandse rechterlijke macht.kig -wordtiriNea~fIäi1d pyèfdeïrigeNadat Vroon onderzoek van Jan ten wikkelde.eii'dE!,·l?etan~ÎjkeZakenbe
Kate en lllÎj ongenuanceerd heeftsa-slist doot'eènÎneerv9udlge káirietmet
mengevat en nog heeft geroepen dat' 'mini:ri:läiirdril:(rikhters.;~;::,:··~i '::.i:;i, .'
rechters ook maar mensen'zijn, komt .: De vràag is eerdEri'f.WäilröMdthaffen
hij bij het centrale punt van zijn ver~ . die Ariuitika'IlêtidéjiU')?iiiètaf,?Dejitry
. haal: rechtspraak zou beter door leken ' is· immérs .eeii"stiikdutirder 'dan: een
(jury's) kunnen worden gepleegd en paar rechters. Degebrirlkelijke verklaook wat betreft het bewijsrecht zouden ring die AIrierikaIi.èn"gevènis dat' de
wij een voorbeeld kunnen nemen aan jury diep is géwortèld ilihetdemocratide Noord-Amerikanen.." ' "
sche bèwustzijnvan het volk dat op die
Vroon gaat er bij zijn voorstel aan maruer.:iriel:all~èn')riàverkiezingen,
voorbij dat in een rèèhtszaak rüwwèg .tUaaróök Via'de jury controle heeft op'
twee dingen gebeuren: er wprdtvastge- "de' staàtsrti~èht·.'.~,:;;;4t'.;f,;.;i:",!,;.;, ....... i
steld wat er nu precies is gebeurd (de ,.Een nièèr.)?~atylo~~se,Y~rW~.is
feiten) en er wordt viistgesteJdwèlke dat ·velen er een boterham aan .verdieconsequenties hei: recht (de 'Net) aannen:U9or:datállesln 'de'Amefikaanse'
die feiten verbindt. Zelfs in ce AÎlgel<rechtszàal möMf!Wigii~;I(deJury)noei
saksische landen wordt de tw}ede taak. woidëJ;i:vóotgelëgd"duÎ'-èn~eIl,'~Voor
door een .rechter uitgevoerd. De jury 'derechtb"
. ·..en·advo"éàten'
mag alleen de feiten vaststellen. <'i'"
rechters' ". .' .géhÖtid,ëiï>,:},:i,;.,j
Het is maar de vraag of de jury dat . Daarhijkomta~f'Mpa@jéilhivlóèd
goed doet. In de Verenigde Staten is de' kurinéD: uit(jefenèn'Çipae sä.nièljstelling
jury aan veel kritiek ond~rhevig. Men van de jtliy dóof.lièpaaldë leden te wiameent dat de ledën van de jury vaak ken. In de praIdîjkWor~end~aroin zesincompetent zijn, vol zitten met voor- tig juryleden', opgérirèpenom' t~ver
oordelen en veel beslissingen nemen die schijnenvooreen2äá'K én.wordt Uit die
strijdig zijn met de wet. De vraag of de zestig lèdenwtèilidelijk een groep van
jury dan wel de rechter betere beslissin- twaalf juryled,èri"gëi;èlectfi!eril,met
gen geeft, is daarom door veel psycholo- eventî.ièeI nóg ëiiiger~êrve juryleden.
gen al onderzocht. De uitkomst van het Ook dedageri datd,ejurywórdt ge~elec
tot nu toe gehouden onderzoek kan teert tikk~;rl<làil Î:>P de.ta?cimeter van de
voor de jury op zijn best als een 1-1. advocaten. In het prçc.e!itègep bijyoorstand worden omschreven.
.'
. beeld DeLoréati. (qe'initofabrikailt die
Valerie Hans en Neil_Vidmar.lilllven in werd beschuldigd~.v_,'an_·:~:~.~~:~_:n .Ï?

,heroïiM d~W:d~'~ÎI~eri'::Je'sel~crlè'\r.rii:"~rqi~'"tege~' ëIiiiliter P~tt~~sson," die
de jurYafzeveri wekep.;,:~~,: ,::,(~~'o/':"i,!;wordtyerdacht van de moord op DIaf,
,Het behoeft <daarom : geen ver:baZing '".Pahne.: In' Zweden, wordt in, de rechtdat meen stàd als' Chicago niët drie "baIJk béSlist door een kamer die bestaat
miljoeri m:wonersmeèr dan'J5.000 ad- ;,Uit jurist~n en leken. De leken hebben
vocaten'werkzaamZi.jn:,;t~rwijlde 14 ,df!meerderheid, De meerderheid van
miljoen' Nederlanders> het ',' afkuitiien·.leken zorgde er ook voor dat Pettersson
met ongeveer ,5300 ädvocateri: Bij. demeerste instantie werd veroordeeld op
advocaten voegden zich in Amerika de basis van bewijs dat dermate sumniier is '
afgelopen jaren "mijn :' vakgenoten, ~dat ,daarop geen veroordeling zou morechtspsychologeri, . die OZich bezighou-:' gen volgen. 'De juristen in de rechtbank
den met; het adviseren' over' de sèlectie"w;rren'"daarom voor vrijspraak.
van dejuryeri daarm,e~,hûn u,niversltai- ':~;~IriN~derlarid is hét'bewijsrecht veel
re sàlaris somS' m~èr'd,tiLvéidul:lbelen. : primitiever. Dat)s jainmer, maar stoelt
Vroon gaf voortScomm:entaá'rop het':, éèhter' bp ,eén eenvoudige psychologi-,
'slecht oÏïtwikkêlde bem.jsrechtin, Ne};Csche principe. In ' Nederland beslist de
derland.'Daarinheefthij gelijk: in: vér",:,5:'echtèr "zêlfwelk 'bewijs aan hem- of
gelijking met dè Yeremgde SWen' iS het , ' ',' haài'zelfkan wor,den\ióorgelegd. Omdat
NederlandSe bewijsrecht; ronduit primi-': eenieder....::. en: rechters zijn ook mensen
tief.Hij vergeet echterwaiirom de Ver-, .':,,' :,~denkt dat hij het bêter doet dan all~
enigde staten een beWijsrecht hebbén' anderen heeft het beWijsrecht in Nederdat soms elègänt; soms inooi; maar àltijd laild nooit de kans gehad zich behoorlijk
zeer gedetmleerd is: dafbéwijsrechtis , te' ontwikkelen, evenals in de meeste
ontstaan door het wantrouwen van de landen die geen jury's kennen.
Amerikaanse' juristerij': tegen de ' jury. ..Janurier' genoeg heeft Vroon het hierMen probeert door het bewijsr'echt te over verder niet, J:miài' grijpt hij terug
voorkomen dat dié o~voorspelbare le-op een lezing die zijn collega H.F.M.
ken rài"e dingen, doeri (àls dat speelt Crombag vorig jaar hield in het Teyler
wordt in de tv-serie LA Law'àltijd ge- "Museum in Haarlem over het taalgeroepen: ,;Objection"). " ,:: ,:,,:,'
,,·bruik van rechi:ers. Dat; taalgebruik is
Dat een wat uitgebreidere controle op voor de niet-jurist' inderdaad vaak cude beslissingen van leken'niet onzinnig rieus, evenals het taàlgebruik van psyis, blijkt uit de gang vau iaken in hetchologen dat is voor de niet-psycholoog.

: Vaktermen worden gebruikt om zo
precies mogelijk aan te geven wat wordt
bedoeld. De juristerij is er in de loop.van
een aantàl eeuwen behoorlijk in geslaagd een vrij trefzeker taàlgebruik te ;
ontwikkelen. Daaraan kunnen psycho'logen - ik geef toe met slechts 150 jaar
geschiedenis achter zich - nog een
puntje zuigen. Juristen ,weten bijvoorbeeld bij een term als fiduciaire eigen,dom heel 'precies wat wordt bedoeld;
psychologen zijn het over het begrip IQ,
nog steeds niet eens.
Het is dan wat flauw om terug te
grijpen op het door Crombag àls hila- '
risch geciteerde arrest van de Hoge
Raad uit 1973. Juist sindsdien is met
name de Hoge Raad er uitstekend in
geslaagd zijn arresten :voor de niet-jurist redelijk leesbaar te maken.
De herhaàlde aanvàllen van Vroon op
de Nederlandse rechterlijke macht roepen één vraag op. Heeft Vroon in het
verleden onaangenaam te maken gehad
met de rechterlijke macht?
,
Als dat het geval is, noemen psychologen zijn laatste column cognztieve dissonantie reductie. .
, Dr P. J. VAN KOPPE~
Psycholoog bij de juridische facultezt
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Bij verslagen van rechtszaken be- zing gehouden over problemen die
kruipt me soms een gevoel van verba- hiermee verband houden. Het verhaal
:áng. Als iemand iets raars heeft ge~ heet "Ritualisering van de rechterlijke
daan, wordt hij vaak ontoerekenings- communicatie of waarom rechters zo
vatbaar genoemd, bijvoorbeeld omdat raar praten". Ik ben er van geschrokverstand en gevoel zijn losgeweekt. Dat ken.
zal best. De juridische wereld lijkt met
Een typisch voorbeeld van e.en strafsteun van psychiaters een eigenaardig zaak schijnt te zijn dat de rechter 23
mensbeeld te hanteren. ,Er is meer aan keer het woord nam ende verdachte 20
de h a n d . '
keer. Dat klinkt symmetrisch, maar de
Jaren geleden heb ik op deze plaats rechter praatte 500 seconden en de ver- .
verslag uitgebracht van een experi- dachte 19. Dat laatste betekent dat hij
ment. Rechters en leken was gevraagd alleen ja of nee heeft mogen zeggen.
,een aantal casussen op te lossen. De Het zal wel ,ja" zijn geweest. Vaak is
conclusie luidde dat beide partijen dat de boel in het dossier als patat voorgeeven goed of even slecht deden. Juridi- bakken, zodat u veelal net zo goed niet
sche kennis speelde bij dit soort zaken, kunt verschijnen.'
'.
aldus de onderzoekers, geen aanwijsbaGestoorde communicatie is ook af te
re rol.
.
. -leiden uit het taalgebruik van rechters.
Nu kan ik leven met het idee dat Ik citeer. "Zij hebben het graag over
rechters, net als u en ik,~kte men- "mitsdien" en "deswege" als zij "daarsen zijn, maar dat moet je daiïWer10t om" bedoelen, "dierzelve" als zij
uitdrukking brengen in de structuur "daarvan" bedoelen en "gelijk" als zij
van het .lfl.chtssvsteem. Dat gebeurt "zoals" bedoelen, "Voox:deel" .wordt
niet. De Nederlandse rechter wordt be- . "baat" en "gratis" wordt "om niet". Zij
schouwd als eenpersoQ_ll met een IQ spreken elkaar niet tegen, maar "weervan 180. Voorts is zij/hij geheél vrij van spreken" elkaar, zij geven niet toe,
vooroordelen en in staat honderden maar "wijken" voor een argument. Zij
grootheden niet' honderden andere' in hebben een voorkeur voor het particiverband te brengen. Datklopt allemaal piUID presens, de oude genetivus en de
niet..
_
ablativus absolutus, want de oudere geAfgezien van de neiging personen te neratie van hen bezocht 'h~t gymn~si
overschatten, hebben we in dit land dé urn en de jongere generatie doet graag
gewoonte ol1twikkeld, wat slordig om alsof. Daarom zit hun taal vol met
te gaan met het begrip "bewijslast". Latijnse woorden en uitdrukkingen:
Het komt voor dat iemand aan het "revindicatie", "fiduciair", ."constitukruis .wordt genageld op grond van tum possessorium", "testimonium de
door anderen dan het slachtoffer afgè- audita", "dolus" en "culpa". Waarom
legde verklaringen. Misbruik behoort· doen zij dat? Willen zij niet begrepen
daardoor regelrecht tot de mogelijkhe- worden? .
' . ,0
,
.'
.
den. Momenteel is het zelfs zo datje in '. Dit soort onzin zinkt, aldus eromgeval van seksuele toestanden je on- bag, pog in het· niet bij schriftelijke
schuld moet bewijzen. Dat hebben. we uitspraken. Wij lezen in een arrest van
voor het laatst meegemaakt toen de de Hoge Raad van 29 mei 1973. Tenmiddeleeuwse heksenproeven ip zwang /astegelegd is het plaatsen van een autowaren.
..'
..' .
. 'bus, waarvan (dus: zodat) de vier wielen
In de Verenigde Staten en in tal'van ongeveer 0,25 meter in de grond stpnandere landen heeft men ingezIen dat den, (in) april/97], (waarbij) het vonnis
, de juridische wereld anders in elkaar dienaangaande geen ànder bewijsmidmoet worden gezet. Omdat alle mensèn del bevat dan de verklaring van ç/e verfeilbaar zijn, worden zwaardere eisen balisant (luidende) dat hij op 20 novemgesteld aan procedures en aan bewijzen. ber 1971 de autobus heeft gezien, voorBovendien heeft men zich gerealiseerd zien van vier wielen die (dus: toen (op)
dat ook rechters gemakkelijk fouten 20 nov. 1971) ongeveer 0,25 meter diep
maken. Dat komt tot ujtdrukking in in degrónd stonden, gelijk requirant ter
twee dingen. Er is veelliteràtuur over zitting bevestigde, (namelijk) dat de
, gerechtelijke dwalingen. Bij 'ons zal vier wielen van die autobus ongeveer 25
men daar zo goed als vergeefs naar centimeter diep in de grond stonden
zoeken. In de tweede plaats wordt vaak (fonder tijdsbepaling), - zijnde van enijuryrechtspraak toegepast, ingegeven. ge menselijke handeling, weze het 'p1edoor het idee dat een aantal mensen gen of doen plegen van requirant, om
door de bank genomen een verstandi- die autobus zo diep in de grond te krijger beslissing zal nemen dan je van één gen, niets ter terechtzitting is gebleken.
individu kunt verwachten. 'Helaas is Wat staat hier? Eèn bus per ongeluk in
ook dit in ons land onbespreekbaar. de blubber.
Wij worden geplaagd door inflatoire
Dit is ernstig. Mensen die op zo'n
ideeen over' de mogelijkheden van één manier praten en schrijven, staan buiindividu.
.
ten dê ,wereld waarover zij oordelen.
De aan de universiteit van Limbab- Vandaar dat ik dit in het kader van de
we te Maastricht verbonden hoogge- ;,culpose delicten" maar "mens rea"
leerde H.EM. Crombag heeft een Ie- opschrijf.
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