




2 Communicatie ter zitt ing

I n g e s p r e k o v e r g e s c h i l l e n , c o n f l i c t e n e n
o p l o s s i n g e n

Margreet J. Smilde

2.1 Inleiding

Het is voor mensen onmogelijk niet te communiceren.1 Alle gedrag dat mensen ten opzichte
van elkaar vertonen, heeft een communicatieve waarde. Men kan geen dingen doen zonder
daarmee ook iets uit te drukken of iets te ‘zeggen’. Ook de boodschap ‘ik communiceer
niet met u’ is communicatie. Voor de mondelinge behandeling van civiele zaken impliceert
dit grondbeginsel dat rechters, partijen en rechtshelpers in de zittingszaal voortdurend
communiceren, ook al zijn ze zich dat niet (steeds) bewust.

De tweede communicatiewetmatigheid is die der wederzijdse invloed: wat de een doet,
beïnvloedt de ander en andersom. De rollen van zender en ontvanger zijn dus uitwisselbaar.
Zo beïnvloedt het optreden van de rechter het gedrag van en de interactie tussen partijen
en beïnvloeden partijen (en hun advocaten) het optreden van de rechter en dat van elkaar.

De derde communicatiewetmatigheid leert dat onder de inhoudelijke informatie die
wordt uitgewisseld ook informatie schuilgaat die betrekking heeft op de onderlinge relatie,
de gevoelens en de wederzijdse verwachtingen. Er zijn met andere woorden vier niveaus
waarop mensen communiceren, vier communicatieniveaus. Naast het inhoudsniveau zijn
dat het gevoelsniveau, het relationele niveau en het appellerende niveau. Als de civiele
rechtspraak goed wil aansluiten bij ‘behoeften en problemen van individu en samenleving’2

en zich effectief wil richten op het oplossen van conflicten tussen burgers,3 is zij gebaat bij

1 De psychologen Watzlawick, Beavin & Jackson 1976 formuleerden dit als het belangrijkste uitgangspunt
van de door hen ontwikkelde Systeemtheorie. Met deze theorie kunnen interactiepatronen tussen mensen
worden verklaard. Latere communicatieonderzoekers noemden de uitgangspunten van de systeemtheorie
communicatiewetmatigheden. Zie bijvoorbeeld MacGillavry 1997.

2 Zie Visie op de rechtspraak 2020, p. 21. Verschillende onderzoeken wijzen erop dat mensen in een conflict-
situatie meer behoeften hebben dan de correcte toepassing van het materiële recht. Thibaut & Walker 1975
signaleerden de behoefte aan een rechtvaardige procedure, Bies & Moag 1986 de behoefte aan rechtvaardige
interactie met de geschiloplosser en Akkermans & Van Wees 2007 de behoefte aan erkenning van immate-
riële behoeften van slachtoffers in letselschadezaken door de wederpartij (zoals erkenning van een gemaakte
fout, realisering van de consequenties daarvan voor het slachtoffer en het aanbieden van excuses).

3 Een recent pleidooi hiervoor doet De Bock 2017, waarin zij voorstelt procedures te vereenvoudigen zodat
partijen in handelszaken ook zonder advocaat naar de rechter kunnen stappen en de aandacht zich richt
op de kern van een probleem in plaats van op een steeds dikker wordende juridische schil eromheen.
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rechters die oog en oor hebben voor deze verschillende niveaus van communiceren. Kennis
van communicatieprocessen en inzicht in de betekenis van relevant onderzoek kan de
civiele rechter behulpzaam zijn bij een bewuste keuze voor een bepaalde zittingsaanpak.4

Paragraaf 2.2 behandelt de verschillende communicatieniveaus en verkent basisbegrippen
uit de communicatieleer. Daarna komt in paragraaf 2.3 aan de orde hoe de manier van
communiceren conflicten aanwakkert en dysfunctionele interactiepatronen doet ontstaan.
Paragraaf 2.4 gaat over het driegesprek en het vier-‘partijen’-systeem.

De vraag hoe civiele rechters effectief kunnen communiceren met partijen en hun
rechtshelpers is onderwerp van de paragrafen 2.5 en 2.6. Er wordt een indeling gemaakt
in drie communicatieve wegen die tijdens de mondelinge behandeling bewandeld kunnen
worden: de luisterende, de bemiddelende en de gidsende weg. Nadat de verschillen tussen
deze drie wegen zijn beschreven wordt uiteengezet hoe op grond van kenmerken van een
zaak een keuze voor een eigen aanpak is te maken met behulp van de drie wegen. Het
hoofdstuk eindigt met enkele opmerkingen in paragraaf 2.7 over het trainen en ontwikkelen
van zittingsvaardigheden.

2.2 Basisbegrippen uit de communicatieleer

Watzlawick onderscheidde het inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie. Het
betrekkingsniveau definieerde hij ruim: ‘Het verwijst naar de wijze waarop een boodschap
moet worden opgevat en derhalve naar de betrekking tussen communicerende mensen’.5

De psycholoog Schulz von Thun bracht precisie en reliëf aan in de omschrijving van
Watzlawick en onderscheidde binnen het betrekkingsniveau het gevoels-, relationele en
appellerende niveau.6 Het gevoelsniveau betreft de expressieve aspecten van communicatie
en gaat om de vraag wat iemand aan informatie over zichzelf geeft, wat hij bewust of
onbewust onthult. Het relationele niveau betreft het relationele aspect van communicatie
en gaat om de vraag wat iemand van de ander vindt, hoe hij tegenover hem staat. Het
appellerende niveau betreft de appellerende aspecten van communicatie en gaat om de
vraag wat iemand van de ander wil, wat hij (bewust of onbewust) beoogt. Het inhoudsniveau
van Watzlawick betreft in de analyse van Schulz von Thun het zakelijke aspect van com-
municatie en gaat om de vraag wat er aan zakelijke informatie wordt uitgewisseld. Deze

4 Zowel Van der Linden 2008, p. 99 als Marseille 2014, p. 13 concludeert op basis van observaties van in totaal
245 comparities dat rechters betrekkelijk intuïtief hun aanpak voor een zitting bepalen en comparities op
geheel eigen manier vormgeven.

5 Watzlawick Beavin & Jackson 1976, p. 45.
6 Schultz vonThun 2010.
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niveaus worden in deze paragraaf nader verkend en toegelicht met voorbeelden uit de
praktijk van de mondelinge behandeling.

2.2.1 Communiceren op inhoudsniveau

Op het niveau van de inhoud communiceren mensen met woorden. Communicatie via
het gesproken of geschreven woord noemen we verbale communicatie en op dit niveau
gaat het om de letterlijke betekenis van een boodschap.7 Communiceren op inhoudsniveau
lijkt makkelijk omdat we met onze taal afspraken hebben gemaakt over de betekenis van
woorden en zinnen. Maar een misverstand is snel geboren wanneer betekenissen van een
en hetzelfde woord verschillen en ook in zittingszalen kan dat gemakkelijk gebeuren. Een
wegenbouwer die aan de rechter vertelt dat er bij de uitvoering van de werkzaamheden
gebruik is gemaakt van grondduikers en de rechter die vraagt of die het niet erg benauwd
krijgen, is een illustratie van een misverstand op inhoudsniveau.8

Mensen kunnen elkaar ook misverstaan omdat ze bij hetzelfde woord of bij dezelfde
zin verschillende associaties hebben. Associaties komen voort uit persoonlijke en/of pro-
fessionele referentiekaders. Een referentiekader is de blik waarmee iemand naar de wereld
kijkt. Een blik die is gevormd door kennis, ervaring(en), opvoeding en opleiding en soms
ook is misvormd door (voor)oordelen en traumatische gebeurtenissen. De uitspraak ‘Jij
luistert niet naar mij’ kan de ene luisteraar associëren met de woorden van diens vader
waarmee deze bedoelde ‘Je doet niet wat ik zeg’, terwijl een andere luisteraar deze woorden
associeert met iemand die zich niet begrepen voelt.

Vaktaal werkt goed in de communicatie tussen vakgenoten maar in de communicatie
met leken ontstaan gemakkelijk misverstanden. Op een symposium, gewijd aan ‘De kracht
van begrijpelijke taal’9 benadrukt Verheij dat het gebruik van juridische begrippen een
ordenende functie heeft in het recht omdat een zekere mate van voorspelbaarheid onmisbaar
is. Hij constateert echter ook dat de betekenis van (rechts)begrippen kan afwijken van de
betekenis van diezelfde woorden in het dagelijkse spraakgebruik en dat de kloof daartussen
zo veel als mogelijk overbrugd moet worden door begrippen uit te leggen in taal die
iedereen begrijpt. Het woord ‘smartengeld’ kan onbedoeld de indruk wekken dat leed door

7 Communicatieonderzoekers als Watzlawick c.s. onderscheiden eenheden van communicatie. Een bericht
(of een boodschap) is een enkele communicatieve eenheid, een interactie is een serie tussen personen uitge-
wisselde berichten (langer dan een bericht maar niet oneindig) en een interactiepatroon is een zich steeds
herhalende serie kenmerkende interacties zonder einde.

8 Volgens de overlevering geschied in een zittingszaal. En om misverstanden te voorkomen, een grondduiker
is een buis om water onder een weg, een stuk land of de bedding van een ander, hoger gelegen water door
te voeren.

9 Het symposium over ‘De kracht van begrijpelijke taal’ (21 juni 2016) te Beusichem georganiseerd door
Bureau Taal. Verheij hield een lezing over begrijpelijke taal in de rechtszaal en bepleitte de stelling dat
taalgebruik van de rechter niet mag vervreemden maar moet verbinden.
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geld ongedaan zou kunnen worden gemaakt, of dat de subjectieve beleving van leed in het
recht bepalend zou kunnen zijn voor de hoogte van een toe te kennen vergoeding wegens
immateriële schade terwijl de rechter de vraag moet beantwoorden of artikel 6:106 van
het Burgerlijk Wetboek in de omstandigheden van het geval aanspraak geeft op een tege-
moetkoming in geld voor andere schade dan vermogensschade.

Partijen kunnen juristentaal soms ook niet begrijpen omdat ze erdoor geïmponeerd
zijn geraakt. Nolta wijst in dit verband op de ‘versluierende werking’ van vaktaal waarmee
gesuggereerd wordt dat de rechter de deskundige is, de oplosser van problemen, terwijl
hij dat feitelijk vaak niet is.10

Er kunnen zich dus twee communicatieproblemen op inhoudsniveau voordoen. Het eerste
probleem doet zich voor als de ontvanger een andere betekenis aan woorden geeft dan de
zender bedoelt. Het tweede probleem doet zich voor als inhoudelijke informatie niet
begrepen wordt omdat het (te) ingewikkeld, chaotisch, wijdlopig of saai wordt gebracht.
Beide problemen doen zich in de zittingszaal voor.

Op inhoudsniveau vertellen partijen over feiten, ervaringen, gebeurtenissen, werkwijzen
en verwachtingen en presenteren advocaten hun standpunten en argumenten.

Wat kan de civiele rechter doen om communicatieproblemen op inhoudsniveau te voor-
komen of te verhelpen?
1. In de rol van ontvanger de betekenis van onbekende woorden, begrippen, handelswijzen

enzovoort, niet invullen maar bevragen.
2. Partijen uitnodigen vragen te stellen als de inhoud van een woord of een verhaal voor

hen onduidelijk is.
3. In de rol van ontvanger checken of hij de inhoud van de boodschap heeft begrepen

door deze kernachtig te verwoorden en voor te houden. Dit parafraseren is qua toon-
zetting tentatief, veronderstellend. Dat betekent dat de parafrase ruimte biedt aan de
ander om deze te ontkennen, aan te vullen of te corrigeren. Met een parafrase beloont
de rechter een partij omdat hij laat merken dat diens woorden zijn ‘aangekomen’. Door
te parafraseren brengt hij ook orde en structuur aan in grote hoeveelheden informatie
en verheldert deze.

4. In de rol van zender helder, gestructureerd, beknopt en afgestemd op de partijen
spreken of toelichten. En als het niet eenvoudig kan en een juridisch debat met advo-
caten per se noodzakelijk is, aan partijen uitleggen waarom dat zo is. Na afloop hiervan

10 Nolta 1997, p. 9. In haar visie kan vaktaal onmachtsgevoelens van de deskundige verhullen en schijnzekerheid
uitstralen.
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zou aan partijen gevraagd kunnen worden of zij behoefte hebben aan een samenvatting
of uitleg van het besprokene in begrijpelijke taal.

5. Advocaten uitnodigen en aanmoedigen helder, beknopt en gestructureerd te spreken.
6. Zich bewust zijn van het feit dat vragen aan partijen op inhoudsniveau (zoals vragen

naar feiten, gebeurtenissen en argumenten) niet altijd op inhoudsniveau worden
beantwoord. Partijen kunnen reageren met emoties (gevoelsniveau), met opmerkingen
waaruit minachting jegens de tegenpartij doorklinkt (relationeel niveau) of met een
harde eis (appellerend niveau). De rechter kan in deze situaties de reactie van partijen
eerst benoemen en hen daarna trachten mee te nemen naar het inhoudsniveau door
de vraag naar inhoudelijke informatie rustig te herhalen.

7. Bij voorkeur partijen laten vertellen over wat zich heeft voorgedaan en met advocaten
expliciet afspreken dat de rechter daarvoor de ruimte krijgt. Advocaten of andere
rechtshelpers laten spreken over het recht of een andere duidelijke rol geven die
ondersteunend is aan de oplossing van het conflict tussen partijen.

2.2.2 Communiceren op gevoelsniveau

Op het niveau van de gevoelens communiceren mensen hun opvattingen, wensen en
gevoelens zowel verbaal als non-verbaal.

Verbaal door ze te verwoorden (‘ik ben boos’ of ‘ik zie het helemaal niet meer zitten’
of ‘sinds de nieuwe directeur is aangetreden is het een zooitje geworden’ of ‘ komt er dan
nooit een keer een einde aan deze ellende?’), non-verbaal door hun gelaatsexpressie,
lichaamshouding en -beweging, non-verbale spraakkenmerken (toonhoogte, tempo,
volume), interpersoonlijke afstand, kleding en lichamelijk contact.11

Kenmerkend voor non-verbaal gedrag is dat de beheersing erover gering is met als
uitzondering hierop de bewust gekozen kleding. Hoe iemand zich voelt, wat iemand
beweegt en hoe iemand denkt, komt relatief ongecensureerd tot uitdrukking door middel
van zijn non-verbale gedrag.12 Beroepspokeraars, acteurs en sommige politici vormen een
uitzondering op deze regel maar voor de meeste mensen geldt dat er non-verbaal niet
gezwegen kan worden.

Kenmerkend voor non-verbaal gedrag is ook dat het veelal geen standaardbetekenis
heeft en cultureel bepaald is. Dat geldt echter niet voor een zevental emoties die universeel
en biologisch verankerd zijn.13 Deze emoties zijn: boos, bang, blij, bedroefd, walging, ver-
bazing en minachting en zij worden in de literatuur basisemoties genoemd. Verderop in
deze paragraaf krijgen basisemoties meer aandacht.

11 Vrugt 1991.
12 Vrugt & Schabracq 1992, p. 65.
13 Ekman 2011, p. 265.
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Iemands gelaatsexpressie geeft zowel informatie over de aard van de emotie als de
intensiteit ervan. Zoals gezegd hebben mensen weinig controle over hun gezichtsexpressie.
Soms mislukt een poging om een emotie te onderdrukken maar ziet een scherp waarnemer
toch een snelle, vluchtige, expressie ervan. En als we goed kijken is een echte glimlach van
een onechte te onderscheiden omdat de spieren bij de ogen dan niet mee doen. Dat laatste
is ook het geval bij ‘gelifte’ gezichten waardoor een echte glimlach ten onrechte voor een
onechte wordt aangezien.

Samen met de gelaatsexpressie is de stem de belangrijkste non-verbale vertolker van
emoties.14 Interessant in dit verband is de bevinding dat geluiden als snuiven, keelschrapen,
blazen en tongklakken als procesverstorende en frequent voorkomende gedragingen zijn
aangemerkt bij comparities en kort gedingen.15

Hoewel een aantal emoties gepaard gaat met een kenmerkende lichaamshouding kan op
basis van lichaamshouding alleen, een gevoel niet worden vastgesteld. Rechters moeten
dus voorzichtig zijn in het duiden van de lichaamshouding van partijen. Wat zij kunnen
waarnemen is dat iemand ineengedoken zit, veel ruimte inneemt of een hangende houding
aanneemt. Om de betekenis daarvan te begrijpen is ook het verhaal nodig dat iemand
vertelt alsmede andere non-verbale uitingen (stemklank, mimiek en bewegingen). De
lichaamshouding van partijen zegt vaak wel iets over de relatie die men jegens de andere
partij ervaart en hoe men zich tot elkaar verhoudt. Dit raakt aan het relationele niveau van
de communicatie, waarover later meer.

Ook lichaamsbewegingen kunnen gevoelens uitdrukken. In zittingszalen kan iemand
uit pure woede met de vuist op tafel slaan, heftige gebaren maken bij opwinding of juist
weifelend gebaren bij onzekerheid. Soms maken mensen bewegingen om hun gevoelens
juist onder controle te houden.16 Voorbeelden zijn wringende handen, wippende voeten,
trommelende vingers, plukken en krabben en met voorwerpen spelen.

Handgebaren kunnen de communicatie reguleren. Met een uitnodigende handbeweging
geeft de rechter aan dat iemand het woord krijgt en als de ene partij de andere onderbreekt
kan hij met een stopgebaar aangeven dat iemand nog niet aan de beurt is.

De fysieke afstand tussen de partijen en de rechter en tussen de partijen onderling
bewaakt de nabijheidsgrenzen. Nabijheidsgrenzen dienen niet te worden geschonden en

14 Mehrabian 1981. In experimenten toonde hij aan dat bij het inschatten van iemands gevoelens en voorkeuren,
de gezichtsexpressie en de stem meer gewicht in de schaal leggen dan de woorden (55 procent gezichtsex-
pressie, 38 procent stem en 7 procent verbaal). Ontvangers hechten meer geloof aan de non-verbale signalen
als deze tegenstrijdig zijn (Mehrabian 1981) met de verbale.

15 Barendrecht, Van Gulijk, Gramatikov & Sluijter 2011, p. 140. Partijen die zich rechtsreeks richten tot de
andere partij/advocaat komen het vaakst voor als procesverstorende gedragingen bij comparities en kort
gedingen. Non-verbale, als negatief uit te leggen, gedragingen als reactie op hetgeen de wederpartij ter zitting
of in de stukken stelt, zijn een goede tweede.

16 Dit zogenoemde overspronggedrag is o.a. onderzocht door Hinde 1974.
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gebeurt dat wel dan voelen mensen zich ongemakkelijk of zelfs bedreigd. In situaties
waarbij de schending van de lichamelijke grenzen onvermijdelijk is, bijvoorbeeld in een
volle of kleine ruimte, geven mensen elkaar voortdurend signalen dat de schending niet
met opzet plaatsvindt en dat ze elkaars grenzen willen respecteren.

Met kleding wordt, naast smaak en mode, vooral uitgedrukt tot welke groep men
behoort of wil behoren. Mensen kleden zich extreem om daarmee te imponeren, te cho-
queren, te provoceren. Kleding kan ook duidelijk maken dat er een functionele rol wordt
vervuld (de toga).

Mensen onthullen dus non-verbaal iets over zichzelf met hun gezicht, stem, lichaams-
houding, lichaamsbewegingen, fysieke afstand en kleding. Als het om gevoelens gaat die
(non-)verbaal worden geuit, ziet of hoort degene die dat waarneemt, emoties.

Bij conflicten tussen mensen spelen emoties vrijwel altijd een rol en de civiele rechter
heeft er tijdens de mondelinge behandeling veel mee van doen. Daarom nog enkele
opmerkingen over de zeven basisemoties (boos, bang, blij, bedroefd, walging, verbazing
en minachting) en hoe daar in de zittingszaal mee om te gaan.

Kenmerkend voor een basisemotie is dat zij zich op twaalf criteria onderscheidt van
andere basisemoties en daarmee een duidelijke ‘emotiefamilie’ vormt.17 Een basisemotie
is bijvoorbeeld universeel in zijn (gelaats)expressie, fysiologie, de voorafgaande gebeurtenis
en de te onderscheiden gedachten en beelden.

Andere emoties zijn ervan afgeleid. Onderzoek naar schuld- en schaamtegevoelens
toont aan dat deze horen bij de ‘emotiefamilie’ bedroefdheid. Maar er is in deze gevallen
wel sprake van enige besmetting van de ‘emotiefamilies boosheid en angst’ omdat iemand
met schuldgevoelens meestal boos is op zichzelf en iemand met schaamtegevoelens het
oordeel van de ander vreest. En bij welke emotiefamilie hoort jaloezie? Dat is afhankelijk
van waar ze zich op richt.18 Zij hoort bij boos als de jaloezie zich richt op vernietiging of
verwijdering en gevoed wordt door haat, zij hoort bij bedroefd als iemand toegeeft aan
zijn hulpeloosheid. Er is veel nuance in het emotiewoud maar de basisemoties bieden enige
structuur.

Emoties kunnen elkaar zowel verzwakken als versterken. Boos én bang zijn leidt over
het algemeen tot heftiger reacties dan bang én verdrietig zijn.

Basisemoties hebben ook een functie, ze zorgen ervoor dat we op het juiste moment
vechten (bij boosheid), vluchten (bij angst), verlies verwerken (bij verdriet) en het leven
vieren (bij vreugde). Ook aan de later toegevoegde basisemoties kan een functie worden
toegekend: bescherming of waarschuwing (bij walging), heroriëntatie (bij verbazing) en
algemene controle (bij minachting).19

17 Ekman & Cordaro 2017. Het onderzoek naar basisemoties is nog steeds gaande maar de twaalf criteria voor
een basisemotie zijn bepaald.

18 Frijda 1988, p. 85.
19 Frijda 1988, p. 101.
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Emoties geven dus energie maar kosten ook veel energie als de intensiteit van een
ervaren emotie (te) sterk is. Soms zitten mensen gevangen in hun emoties en gaan ze er
(bijna) aan kapot. Ervaren rechters herinneren zich zonder twijfel voortslepende procedures
van mensen die fysiek en psychisch (letterlijk) vast zaten aan en in hun conflict en daar
zwaar onder leden.

Emoties kunnen in intensiteit variëren en onderstaande tabel laat dat zien.

Basisemoties en hun subtiele en heftige variantenTabel 1

Heftige variantEmotieSubtiele variant

RazendBoosGeïrriteerd

PanischBangBezorgd

GedeprimeerdBedroefdTeleurgesteld

EuforischBlijTevreden

WalgingAfschuwAfkeer

VerachtingMinachtingGeringschatting

VerbijsteringVerbazingVerwondering

Voor de civiele rechter is kennis van en gevoel voor basisemoties om meerdere redenen
nuttig (zie ook paragraaf 6.2.6). Ten eerste zullen emoties die niet serieus genomen worden
of die geen aandacht krijgen, steeds weer opborrelen en het probleemoplossend vermogen
van partijen belemmeren. Het is moeilijk voor partijen om naar elkaar te luisteren, elkaar
te begrijpen en zich te richten op de inhoud van de kwestie, als emoties de boventoon
voeren. Ten tweede hebben basisemoties een signaalfunctie: er is iets mis of er is iets gaande.
Enkel in het geval van blijdschap is er iets te vieren. Er zijn behoeften niet vervuld, er zijn
belangen getroffen en de emoties van partijen signaleren schuurplekken of pijnpunten.

Enkele voorbeelden zijn:
1. Partij A is boos omdat hij zich belemmerd voelt in het bereiken van zijn doel. Er

wordt hem iets in de weg gelegd en hij wil iets aan deze frustrerende situatie doen.
2. Partij B is bang, hij ervaart dreiging of gevaar en voelt zich onmachtig om iets aan

de situatie te veranderen.
3. Partij C is bedroefd omdat zijn positie in een bedrijf verloren is gegaan en boos over

de manier waarop dat met hem is gecommuniceerd en afgerond.
4. Partij D is blij dat er een schikking is bereikt en dat een emotioneel belastende fase

kan worden afgesloten.
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5. Partij E ervaart een ‘het-zat-zijn-afschuw’20 jegens zijn buren vanwege jarenlange
pesterijen die ondanks pogingen deze te stoppen gewoon doorgaan.

6. Partij F ervaart minachting naar zijn collega die een afspraak niet nakomt en
bovendien ontkent dat deze gemaakt is.

7. Partij G is verbaasd door het plotselinge vertrek van zijn filiaalhouder omdat de
situatie zo rustig en stabiel leek.

Het nut van kennis van emoties is ook dat de intensiteit van de emotie van partijen rechters
informeert over de hoeveelheid relationele spanning tussen partijen. Dat kan van belang
zijn bij de keuze voor een effectieve zittingsaanpak, waarover later in dit hoofdstuk meer.
Ten slotte kan de rechter met de zeven basisemoties reflecteren op zelf ervaren emoties
tijdens een zitting, onderzoeken waar deze vandaan komen en bepalen hoe daarmee om
te gaan.

Wat kan de civiele rechter doen om adequaat op gevoelsniveau te communiceren?
Dat kan hij op verschillende, meer of minder directe manieren doen.

1. Communiceren op gevoelsniveau begint met het signaleren en accepteren van de
onderstroom in communicatie. Het is de kunst om dat wat onuitgesproken maar wel
zichtbaar, hoorbaar of voelbaar is, te signaleren en te accepteren. Dit geldt zowel voor
de emoties van partijen als die van de rechter zelf.

2. Het is een kunde om kort en in eigen bewoordingen de belangrijkste gevoelens weer
te geven die in de woorden van partijen doorklinken.21 Dit spiegelen van de gevoelens
kan afzonderlijk of geïntegreerd in een parafrase of samenvatting worden gedaan. De
rechter die empathie aan de dag legt, begrijpt de situatie, het perspectief en de gevoelens
van een partij, kan dit begrip communiceren en checkt de accuraatheid ervan.22 Het
effect ervan is dat iemand merkt dat zijn gevoelens begrepen en geaccepteerd worden.
De voortgang van het gesprek wordt er niet meer door belemmerd.23

20 Rozin, Haidt & McGauley (1999, p. 435) onderscheiden naast kernafschuw, interpersoonlijke afschuw (van
o.a. zieken en moreel verdorvenen). Gottman & Levenson 1999 wijzen op een andere interpersoonlijke
afschuw die blijkt uit onderzoek naar verstoorde (huwelijks)relaties. Ekman vertaalde deze met de zoge-
noemde ‘het-zat-zijn-afschuw’.

21 Het benoemen van gevoelens geldt in principe voor alle basisemoties hoewel het de vraag is of in de zittings-
zaal de emotie minachting ook zo zou moeten worden verwoord. Als er minachting doorklinkt in de
woorden van partijen jegens elkaar, kan de rechter bijvoorbeeld ook zeggen dat hij merkt dat de relatie
tussen partijen de laatste jaren erg bekoeld is geraakt.

22 Bij cognitieve definities van empathie gaat het om het begrijpen van andermans gevoelens, bij affectieve
definities om het delen ervan. Piaget (1896-1980), een bekende Zwitserse psycholoog die de cognitieve
ontwikkeling van kinderen bestudeerde, ziet het vermogen tot perspectiefwissel als een indicatie van over-
wonnen egocentrisme uit de kindertijd.

23 Bensing deed veel multidisciplinair onderzoek naar empathie in arts-patiëntcommunicatie en ontving in
2006 de Spinozaprijs. In een overzichtsartikel naar aard en effectiviteit van klinische empathie komt zij met
Neumann, Mercer, Ernstmann, Ommen & Pfaff 2008, tot drie conclusies: (1) empathie is een fundamentele
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3. Als emoties van partij A zijn verwoord dient op enig moment ook aandacht geschonken
te worden aan die van partij B.

4. Non-verbaal geuite gevoelens zijn vaak grofmazig en met verbale communicatie kan
er meer precisie en nuancering in worden aangebracht. Rechters kunnen partijen
ondersteunen bij het verwoorden van hun gevoelens door non-verbaal geuite gevoelens
te bevragen of voorzichtig te duiden: ‘Hoe moet ik uw hoofdschudden begrijpen?’ of
‘Wat wilt u daarmee zeggen?’ of ‘Kan het zijn dat u zich machteloos voelde?’. Het is
vervolgens aan partijen om de duiding te bevestigen of te corrigeren.

5. Een andere waardevolle vaardigheid is het hanteren van korte stiltes. Een beheerste
stilte moedigt een partij aan om verder te praten, juist als het spannend wordt. Stiltes
zijn ‘zwanger’ als ze vol zijn van emotie.

6. Waarnemingen checken: ‘U maakt op mij een nerveuze indruk, klopt dat?’
7. De emotie bevragen: ‘Ik merk dat u ontzettend kwaad op elkaar bent en vraag me af

wat u beiden dwars zit?’ of ‘U zegt dat u zich bedrogen voelde door de werkgever, waar
zit ’m dat precies in?’.

8. Emoties indirect benoemen: ‘Ik merk dat het u nogal raakt. Wilt u er nog iets over
zeggen?’.

9. Gevoelens op tafel krijgen door er direct naar te vragen: ‘Wat doet het met u?’ of ‘Wat
betekent dit voor u?’.

10. Cognitief afleiden met inhoudelijke vragen als een partij zich emotioneel dreigt te
verliezen of wanneer de rechter het nodig vindt dat een partij tot rust komt met het
oog op het verdere verloop van de zitting.

11. Feedback geven aan een partij die zich (procesver)storend gedraagt met een onthullende
ik-boodschap: ik zie, ik denk, ik voel, ik zou willen dat. Bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat u
steeds uw keel schraapt of met uw tong klakt als [naam van de andere partij] aan het
woord is. Ik vind het belangrijk dat u beiden onbelemmerd het woord kunt voeren. U
maakt dat op deze manier moeilijk en dat irriteert me. U krijgt straks weer het woord
en tot die tijd wil ik graag dat u geen onnodige geluiden maakt. Kan ik dat met u
afspreken?’.

12. Eigen gevoelens verwoorden wanneer dat functioneel is.24

determinant van kwaliteit in medische zorg; het levert de arts meer accurate informatie op, een beter begrip
van de wensen en behoeften van de patiënt en leidt tot meer gezondheidseffecten; (2) de biografie van de
arts beïnvloedt zijn empathische gedrag; (3) empathie komt onder druk te staan door situationele factoren
(bijv. organisatiedruk). De parallellie met empathie in de rechtspraak dient zich aan en is een interessant
onderwerp voor toekomstig onderzoek.

24 Tijdens een zitting ontstond er spanning tussen de politierechter en de verdachte. Zij ergerden zich steeds
meer aan elkaar. De politierechter laste een schorsing in en zei er expliciet bij dat die bedoeld was de irritatie
bij beiden te laten zakken. Bij hervatting van de zitting bemerkte de rechter dat zijn boosheid niet was
gezakt. Hij vertelde dat de verdachte en voegde eraan toe: ‘U krijgt een andere rechter’. Dit voorval is in
intervisieverband beschreven aan de auteur.
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Door te communiceren op gevoelsniveau laat de rechter partijen merken dat hij zich inleeft.
Het effect daarvan is dat zij zich minder alleen, angstig, boos of verdrietig voelen. Omdat
zij zich gezien en gehoord weten in hun emoties kan er ruimte ontstaan om te denken en
rationele afwegingen te maken.

Het bevragen van een emotie kan de rechter bovendien inzicht geven in de pijnpunten
van partijen. Dat biedt soms aanknopingspunten voor oplossingen mede omdat partijen
geprikkeld worden om na te denken over de vraag wat hen nu eigenlijk zo verbaast, wat
ze zo verachten of verafschuwen en wat hen zo boos, bedroefd of bang maakt.

2.2.3 Communiceren op relationeel niveau

Op het niveau van de relatie (de betrekking) communiceert de zender hoe hij tegenover
de ontvanger staat en wat hij van hem vindt. Dat kan expliciet, met woorden, maar veelal
gebeurt dat non-verbaal. De intonatie, de mimiek en de gebaren vertellen de ontvanger of
hij gewaardeerd wordt of juist geminacht.

Waardering toont men door respectvol, beleefd, tactvol, vriendelijk en op samenwerking
gericht te communiceren. Minachting toont men door de ontvanger afwijzend, discrimi-
nerend, emotioneel koel en van bovenaf te behandelen, niet serieus te nemen, bespottelijk
te maken of afkeer te tonen. Spanningen op het relationele niveau kunnen ook ontstaan
als de vrijheid van denken en handelen van de een vergaand wordt gestuurd door aanwij-
zingen, voorschriften, verboden en vragen van de ander. Dit sturen, controleren of betut-
telen staat tegenover de ander ruimte geven voor eigen beslissingen, initiatief en zelfstan-
digheid. Een hoge mate van sturing en betutteling roept bij de ontvanger vaak innerlijke
weerstand op.

Civiele rechters zijn dikwijls getuige van ‘steken onder water’ tussen (proces)partijen. Er
wordt niet alleen op inhoudsniveau gecommuniceerd, maar de woordkeus, de intonatie
en andere non-verbale gedragingen verraden dat er veel meer aan de hand is dan een ver-
schil van mening. Het inhoudelijke en relationele aspect hebben zich vermengd.

Enkele voorbeelden:
1. ‘Als [naam verweerder] de notulen had gelezen van de VVE van 17 juni jl. dan wist

hij dat …’.
Op relationeel niveau klinkt minachting door, heel stom dat hij dat niet gedaan
heeft, ons valt niets te verwijten.

2. ‘Maar kan [naam eiser] dan tenminste aangeven over welk percentage we het hier
hebben?’

41

2 Communicatie ter zitting



Op relationeel niveau krijgt eiser te horen dat hij incompetent is. Dat vindt eiser
niet fijn en brengt hem tot een tegenaanval: ‘Ik heb, als u goed geluisterd had, heel
duidelijk aangegeven…’.

Het relationele communicatieniveau verklaart waarom mensen in conflictsituaties vaak
niet meer reageren op wat er gezegd wordt maar vooral op hoe het gezegd wordt.

Daar passen enkele kanttekeningen bij. Mensen zijn in de regel gevoelig voor ‘steken
onder water’ en voelen snel of ze al dan niet met respect bejegend worden. Sommigen
hebben een tekort aan gevoeligheid voor het relationele aspect en vatten de boodschap
niet. Ze worden niet geraakt omdat ze de op hen afgeschoten pijl niet zien en niet voelen
en dat kan voor degene die de pijl schiet weer frustrerend zijn.

Er zijn ook mensen die juist overgevoelig zijn voor steken onder water en die in elke
steek een zware aanval op hun persoonlijkheid zien. Zij worden heftig geraakt door een
pijl en zien ook pijlen die er niet zijn. Conflicten kunnen hierdoor escaleren omdat er
heftig gereageerd wordt op een vermeende aanval die vervolgens weer op onbegrip stuit
bij de tegenpartij en een reactie uitlokt, enzovoort.

Wat kan de civiele rechter doen om adequaat op relationeel niveau te communiceren?
1. Partijen allereerst zelf respectvol bejegenen.
2. In de ontvangende rol het relationele aspect van de boodschap wel registreren en er

niet overgevoelig op reageren.25

Wat kan de civiele rechter doen om communicatieproblemen tussen partijen op relationeel
niveau te beïnvloeden of te voorkomen?
3. Partijen uitnodigen elkaar respectvol te bejegenen. En als dat niet kan partijen zeggen

dat ze zich tot de rechter kunnen richten in plaats van tot elkaar.
4. Feedback geven op de steken onder water en teruggaan naar de inhoud. Bijvoorbeeld:

‘U heeft duidelijk gemaakt hoe u over elkaar denkt, en ook dat dat niet positief is. Ik
kom daar nog op terug. Wat mij nog niet duidelijk is, is…’ (en dan vragen stellen over
de inhoud).

5. Het inhoudelijke niveau onderscheiden van het relationele niveau, steken onder water
registreren en hierop passend reageren. Bijvoorbeeld door vragen te stellen over de
geschiedenis van de relatie of de al dan niet gewenste continuïteit ervan. Expliciete
verheldering dus.

25 Een advocaat met senior-statuur reageerde tijdens een comparitie na antwoord op een tussenbeslissing van
de rechter met junior-statuur: ‘Maar mevrouw, al uw collega’s beslissen hierin anders!’. De rechter keek de
advocaat in zijn ogen en sprak met rustige stem: ‘Ja, en vandaag heeft u met mij te maken’. Tijdens een
intervisiebijenkomst met de auteur besproken.
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2.2.4 Communiceren op appellerend niveau

Op dit niveau spreken mensen zich uit over wat ze van de ander willen. Dat kan expliciet
en verborgen gedaan worden. Een appel is expliciet als de een iets vraagt of eist van de
ander. Bijvoorbeeld: ‘ik wil dat u …’, ‘u moet …’. Meer in het algemeen geldt dat bevelen,
instructies, geboden en verboden expliciete appellerende boodschappen zijn.

Als een rechter tegen twee op elkaar scheldende partijen zegt: ‘Dit wil ik niet hebben
in mijn zittingszaal’, doet hij een appel op partijen om zich anders te gaan gedragen. Als
partijen direct gehoor geven aan dat appel en zich gewenst gaan gedragen, behoeft de
boodschap geen verdere explicitering. Soms echter moet het appel wel precies worden
geformuleerd en dat kan de rechter in ons voorbeeld doen door expliciet aan te geven welk
gedrag hij verwacht in de zittingszaal.

Appellerende uitingen die over het gespreksverloop zelf gaan, reguleren de communi-
catie. Betrokkenen laten elkaar op dat niveau weten wie als eerste het woord mag voeren,
wat de agenda is of hoe men over een onderwerp wil praten. In de zittingszaal heeft de
rechter grote invloed op dit regulerende niveau van de communicatie. Hij zet het doel van
de mondelinge behandeling uiteen, vertelt waarom deze gehouden wordt, wat er aan de
orde komt en hoeveel tijd er is gepland voor de behandeling. Hij verwoordt expliciet hoe
hij met partijen wil praten. Hij bewaakt de voortgang van de behandeling en stelt haperingen
daarin aan de orde. Dit praten over het gesprek is een goed middel om het gesprek vlot te
trekken of weer in goede banen te leiden.

Als partijen of hun rechtshelpers het woord voeren, is het appel soms impliciet verpakt
in de inhoud van de boodschap. Met een dergelijk verborgen appel is het niet duidelijk
wat iemands intentie is, wat hij wil of wat hij beoogt. De ontvanger moet uit de context
van de boodschap maar opmaken wat de zender met zijn opmerking wil bereiken. Mani-
pulatieve doeleinden kunnen hieraan ten grondslag liggen.26 Met suggestieve woordkeuzes
(‘En dan vraagt mijn cliënt zich terecht af of meneer X daar soms te lui voor is’), suggestieve
formuleringen (‘Een beetje overwerk kan het bedrijf van mijn cliënt veel geld opleveren en
iemand die dat systematisch weigert, hoort er niet thuis’), en schijnassociaties (‘Drie andere
werknemers, die nu bij de staf werken, deden ook nooit moeilijk’), probeert de zender een
negatief beeld van de ander te schetsen.

Appellerende boodschappen, en helemaal als ze versluierd zijn, bieden geen garantie op
succes. Dat is begrijpelijk als we denken aan een partij die de andere partij ertoe wil
bewegen iets te doen wat niet in zijn belang is. Maar de invloed van de een op de ander
kan ook om andere redenen beperkt of verwarrend zijn. Enkele voorbeelden ter illustratie.

26 Schultz von Thun 2010 noemt naast manipulatieve doeleinden nog andere motieven voor verborgen
appellerende boodschappen. Het vermijden van het risico van een directe afwijzing is er een van, het uit
de weg gaan van verantwoordelijkheid is een andere.
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a. Als er op relationeel niveau spanningen zijn en de zender zich presenteert als iemand
die boven de ander staat, zal de ontvanger allergisch reageren op het appel (een
verzoek of eis). Het verzet van de ontvanger kan zowel de vorm aannemen van
koppig verzet ‘Nee, ik doe het juist niet’ als van ‘Ik laat me door jou de wet niet
voorschrijven’.

b. Als iemand problemen met zichzelf heeft, als hij zich op grond van innerlijke emo-
tionele processen verkeerd/lastig gedraagt, dan helpen raadgevingen, adviezen en
vermaningen niet. De opmerking van de rechter: ‘U moet niet zo wantrouwend
zijn, dat maakt veel kapot’, is goedbedoeld maar niet helpend. Het wantrouwen zit
te diep en dat kan iemand niet zomaar weggooien.

c. Als in de appellerende boodschap, non-verbale en verbale uitingen met elkaar in
tegenspraak zijn. Wanneer iemand dwingend en kortaf zegt: ‘Zou u mij alstublieft
even willen helpen’, dan bepaalt de toon en niet de inhoud de betekenis van de uit-
spraak. Een verzoek op inhoudsniveau en een eis op appellerend niveau.

Wat kan de civiele rechter doen om adequaat op appellerend niveau te communiceren?
1. Duidelijk maken wat hij wil en verwacht van partijen en dit onomwonden onder

woorden brengen.
2. Verhullende appellen tussen partijen ophelderen door te vragen: ‘Hoe bedoelt u dat?’

of ‘Wat wilt u daarmee bereiken?’ of ‘Wat is uw intentie?’ of ‘Met welke intentie zegt
u dit?’.

3. Zich realiseren dat lastig gedrag bij sommige mensen structureel is en een kenmerk
van hun persoonlijkheid. Dat gedrag is niet te beïnvloeden met de instructie dat ze niet
zo lastig moeten zijn, wel met een aanpak die bij hen aansluit en hen beter tot hun recht
laat komen.27 Contact maken, vriendelijk zijn, vragen stellen en iets vertellen over de
wereld, de realiteit, vermindert de stress van de wereldvreemden. Duidelijkheid geven
over de consequenties van gedrag en onacceptabel gedrag begrenzen, helpt de ontrem-
den. Permissie geven aan iemand om anders naar een situatie te kijken of zich anders
te gedragen en iemand uitnodigen zelf een oplossing te bedenken steunt de geremden.

2.2.5 Reacties op inhouds-, gevoels-, relationeel en appellerend niveau

Er kan op drie manieren gereageerd worden op de vier communicatieniveaus.28

Op de inhoud van elkaars boodschap kunnen partijen reageren met:

27 Kouwenhoven 2007 onderscheidt drie clusters van lastige lieden: de wereldvreemden, de ontremden en de
geremden. De eersten hebben structuur nodig en een zorgzame handreiking, de tweede groep heeft duide-
lijkheid nodig en de derde groep permissie om assertief te zijn en te genieten.

28 Zie ook Remmerswaal 2015.
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– aanvaarding: instemmen met de inhoud van wat is gezegd, het ermee eens zijn, ‘ja’
zeggen;

– afwijzing: het duidelijk niet eens zijn met de inhoud: ‘nee’ zeggen;
– vaagheid: geen ja en geen nee zeggen, of allebei tegelijk, mist doen ontstaan.

Hoewel in de juridische werkelijkheid het debat vaak gaat over wie inhoudelijk gelijk heeft,
speelt zich in de belevingswereld van partijen veelal iets anders af. De manier waarop
partijen met elkaar communiceren of communiceerden, de wrijvingen en ergernissen die
daarin zijn ontstaan, het speelt bij het ontstaan en de ontwikkeling van een conflict een
grote rol. De communicatie tussen partijen die hun zaak naar de rechtbank brengen, is
veelal problematisch. De communicatie is problematisch geworden omdat er een conflict
is maar het conflict is eveneens aangewakkerd door de manier waarop partijen met elkaar
communiceren of hebben gecommuniceerd. Kenmerkend voor die maner van communi-
ceren is dat er op gevoels-, relationeel en appellerend niveau gereageerd is en wordt met:
– verwerping: de ander het gevoel geven dat hij de mindere is en niet belangrijk, ‘doe

niet zo emotioneel’. De autonomie van de ander, het eigene, wordt niet erkend. Het
proces van verwerping is geladen met vooroordelen en veel ‘ja, maar’;

– negatie, ontkenning: de ander het gevoel geven dat je hem over het hoofd ziet. Beide
partijen kunnen zich genegeerd voelen;

– verwerping die tegelijkertijd wordt ontkend: als de eisende partij, een werknemer, op
zitting zegt dat zij zich niet serieus genomen voelt door haar werkgever en deze reageert
met de opmerking: ‘O jawel hoor, we nemen u heel serieus, alleen van uw argumenten
klopt niet veel’, is dat communicatief destructief en conflictversterkend.

Wat ontbreekt, is een reactie met erkenning, een reactie waarmee de een de ander laat
merken dat hij ziet hoe het voor de ander is. Dat kunnen partijen niet, niet meer of nog
niet. Dat kan een rechter wel en hij kan ook met partijen onderzoeken waar en hoe op dat
vlak winst te boeken is. Hoe hij dat zou kunnen doen wordt beschreven in paragraaf 2.4.

2.2.6 Samenvatting

In deze paragraaf hebben we adequate reactiewijzen voor rechters op een rij gezet.
De conclusie is, kort gezegd dat de civiele rechter op inhoudsniveau effectief reageert

als hij vragen stelt, checkt of hij datgene wat hem vertelt of voorgehouden is goed heeft
begrepen en helder, beknopt en afgestemd op partijen spreekt. Op gevoelsniveau reageert
hij doeltreffend als gevoelens worden (h)erkend, benoemd of bevraagd. Op relationeel
niveau reageert hij adequaat door partijen respectvol te bejegenen en relationele wrijving
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te registreren en te erkennen. Op appellerend niveau reageert hij effectief door ja of nee
te zeggen op verzoeken van partijen en hun intenties te erkennen en te bevragen.

Tabel 2 toont in de linkerkolom de vier communicatieniveaus die in dit hoofdstuk zijn
besproken en die tijdens mondelinge behandelingen meer of minder gelijktijdig zichtbaar
of hoorbaar zijn. De rechterkolom toont de verschillende manieren van reageren op de
vier communicatieniveaus. Daarvan hebben sommige een conflictversterkend effect en
andere een verbindend of conflictoplossend effect.

Communicatieniveaus en reactiewijzenTabel 2

ReactiewijzenCommunicatieniveaus

InhoudInhoudsniveau
– Aanvaarden = ja zeggen op de inhoud– Waar gaat de zaak inhoudelijk over?

– –Wat zijn de feiten, ervaringen, gebeurtenissen,
verwachtingen, standpunten en argumenten?

Afwijzen = nee zeggen op de inhoud
– Misten = geen ja en geen nee zeggen op de

inhoud
– Bevragen = onderzoeken van de inhoud
– Checken = inhoud van de zender verwoor-

den

GevoelensGevoelsniveau
– (H)erkennen– Wat zijn de gevoelens, opvattingen en wensen

in de zaak? – Verwerpen
– Negeren
– Bevragen

RelatieRelationeel niveau
– Erkennen van de relatie en de autonomie

van de ander
– Hoe is het contact en de relatie tussen partijen

en met de rechter?
– Verwerpen van de relatie en de autonomie

van de ander
– Negeren van de relatie en de autonomie van

de ander
– Relationele spanning registreren

AppelAppelleren niveau
– Aanvaarden van de intentie– Wat is de intentie van partijen, wat willen

partijen van elkaar, wat wil de rechter van
partijen?

– Verwerpen van de intentie
– Negeren van de intentie
– Intenties bevragen

2.3 Communicatie, conflict en dysfunctionele interactiepatronen

Conflicten werken problematische communicatie in de hand en problematische commu-
nicatie wakkert conflicten aan. Het onderwerp van deze paragraaf is die problematische
communicatie, kortweg conflictinteractie genoemd, en het doel is daarin enige ordening
aan te brengen. Eerst volgt een kleine impressie van empirisch onderzoek naar communi-
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catiewijzen van ruziënde partijen, daarna komen twee theorieën aan bod waarmee ruzie-
patronen zijn te voorspellen en te duiden. De Systeemtheorie29 onderscheidt drie ruziemo-
dellen op basis van de aard van de voorgaande relatie en de Transactionele Analyse30 biedt
een model dat inzicht verschaft in de achtergronden van menselijk (conflict)gedrag. De
veronderstelling is dat onderzoek en theorie civiele rechters aanknopingspunten kunnen
bieden voor de keuze van hun zittingsaanpak.

Allereerst is een definitie van een conflict hier op zijn plaats en een omschrijving die recht
doet aan de dynamiek ervan is de volgende.

Een conflict is een proces dat begint wanneer een individu of groep ervaart dat een
ander(e) individu of groep iets doet of (na)laat of zal gaan doen of (na)laten, dat negatieve
gevolgen heeft voor de eigen belangen, opvattingen of normen en waarden en reageert op
een manier die de andere partij ook in die ervaring brengt.31

Als we naar de geschillen kijken die aan civiele rechters worden voorgelegd dan zijn
deze zeer divers qua inhoud. Het kan gaan om vastgelopen samenwerkingen, aansprake-
lijkheidskwesties, arbeidszaken, huurzaken, geldvorderingen, verzekeringsgeschillen, ver-
delingszaken, eigendomskwesties, burenconflicten enzovoort.

Wat vast staat, is dat partijen er onderling niet zijn uitgekomen.32 De manier waarop
over het probleem is gecommuniceerd en de interacties die zijn ontstaan, zijn daar debet
aan.

Wat is er eigenlijk bekend over de communicatiewijzen van ruziënde partijen en de
kans op het bereiken van overeenstemming?

Een groot onderzoek naar het gedrag van partijen en dat van bemiddelaars verrichtten
Zubek en zijn collega’s.33 Zij observeerden 73 mediations die gemiddeld twee uur duurden
en onderzochten welk gedrag van partijen en welk gedrag van de bemiddelaar korteter-
mijnsuccessen in mediation bepalen.34 Metingen van het kortetermijnsucces betroffen het
bereiken van een overeenkomst tussen partijen, het bereiken van het eigen doel, de tevre-
denheid over de overeenkomst en de tevredenheid over de aanpak (de sessie) van partijen.

29 Watzlawick 1976.
30 Berne 1974.
31 Deze procesdefinitie van een conflict is ontleend aan die van De Dreu 2008 en is aangescherpt door C.A.M.

van Leuven (raadsheer Hof Den Bosch) en de auteur van dit hoofdstuk tijdens communicatietrainingen
aan rechters.

32 Burgers en bedrijven spannen in slechts 4 procent van alle rechtsproblemen een rechtszaak aan, blijkt uit
de geschilbeslechtingsdelta van 2014. In 2003 was dat percentage 6 procent.

33 Zubek, Pruitt, Peirce, McGillicuddy & Syna 1992.
34 In dit onderzoek is steeds één mediationsessie aangeboden van twee uur. Dat is een interessant gegeven dat

vergelijking met een mondelinge behandeling mogelijk maakt. De praktijk leert dat mondelinge behande-
lingen eerder korter dan langer duren dan twee uur. Van der Linden 2010 noemt een gemiddelde zittingsduur
van anderhalf uur bij 150 onderzochte handelszaken, Marseille 2014 noemt een gemiddelde zittingsduur
van 55 minuten bij 93 geobserveerde kantoncomparities.
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Resultaten die betrekking hebben op het gedrag van partijen tonen aan dat de kans op
succes toeneemt naarmate er meer gezamenlijke probleemoplossing is, en vermindert bij
vijandig en polemisch gedrag van partijen en de aanwezigheid van niet-concrete issues.
De begrippen gezamenlijke probleemoplossing, vijandig en polemisch gedrag en niet-
concrete issues zijn nauwkeurig omschreven en gemeten. Van gezamenlijke probleemop-
lossing is sprake als partijen open communicatie vertonen, issues proberen op te helderen,
ideeën genereren, informatie uitwisselen, zorgen voor elkaars belangen en creatieve
oplossingen bedenken.

Vijandig en polemisch gedragwordt gekenmerkt door verdediging van de eigen belangen
met weinig tot geen oog voor die van de ander, tactieken om van de ander te winnen (bijv.
bedreigingen) die op hun beurt weer vijandigheid en wraakgevoelens oproepen bij de
andere partij. Er is een defensieve sfeer met weinig vertrouwen en dat belemmert het proces
van conflictoplossing.

Indicatoren van vijandigheid zijn: vragen met een beschuldigende inhoud, sarcastische
opmerkingen, boze uitlatingen, negatieve evaluaties van het gedrag van de ander, karakter-
moord (de ander negatieve eigenschappen toeschrijven). Indicatoren van polemisch gedrag
zijn: bedreigingen (als je niet dit doet…dan zal ik…) en stevige stellingnames (ik ga dat
nooit accepteren).

Niet-concrete (psychologische) issues gaan over geschonden waarden, onvervulde
menselijke behoeften, principes en angsten. Ze zijn vaak belangrijker dan de concrete
geschilpunten maar moeilijker bespreekbaar. Concrete issues (inhoudelijke issues) gaan
over geld, bezit of objectiveerbaar gedrag.

Andere relevante resultaten met betrekking tot het gedrag van partijen zijn:
– de tevredenheid over de sessie neemt toe naarmate er meer belang is bij voortzetting

van de relatie; het patroon lijkt te zijn dat partijen die belang hebben bij voortzetting
van de relatie, eerder overeenstemming bereiken en ook meer tevreden zijn over de
sessie.

– de kans op het bereiken van eigen doelen en de tevredenheid over resultaat en sessie
verminderen als het conflict voor de bemiddelingssessie is geëscaleerd. Het bereiken
van doelen is iets anders dan het bereiken van een overeenkomst. Bij doelbereik gaat
het om de mate waarin partijen per kwestie gekregen hebben wat ze wilden;

– partijen tonen meer gezamenlijke conflictoplossing als continuering van de relatie
belangrijk is.

Uit analyse van de correlaties blijkt dat enigszins voorspeld kan worden wanneer tussen
partijen een overeenkomst bereikt kan worden.
– De aanwezigheid van psychologische issues verkleint direct de kans op het bereiken

van eigen doelen.
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– De aanwezigheid van psychologische issues en een geschiedenis van escalatie, moedigt
vijandig gedrag tijdens de sessie aan.

– Vijandig gedrag ontmoedigt gezamenlijke conflictoplossing en moedigt polemisch
gedrag aan. Polemisch gedrag verkleint de kans op tevredenheid met de sessie.

– Belang bij continuering van de relatie moedigt gezamenlijk probleemoplossend gedrag
aan en maakt dat mensen tevreden zijn met de sessie.

– Gezamenlijke conflictoplossing vergroot de kans op een overeenkomst.

Relevant voor civiele rechters zijn ook de bevindingen die betrekking hebben op het gedrag
van de bemiddelaar. Zij geven het volgende beeld:
a. Empathie correleert positief met het bereiken van een overeenkomst en tevredenheid

van partijen over de sessie en het resultaat.35 Empathie stimuleert ook het gezamenlijke
probleemoplossende gedrag van partijen! Volgens de onderzoekers is een mogelijke
verklaring hiervoor dat empathie defensiviteit reduceert omdat het begrip, erkenning
en respect communiceert en het partijen de mogelijkheid kan bieden om issues meer
objectief te bespreken. Eerst erkennen dan pas verkennen zou een vrije vertaling van
deze verklaring kunnen zijn.

b. Indicatoren van empathie zijn zich verbaal en/of non-verbaal betrokken tonen bij het
welzijn van partijen, het vermogen hebben hen te begrijpen en gedachten en emoties
accuraat kunnen interpreteren.

c. Partijen uitnodigen om te denken levert meer overeenstemming en doelbereik op. De
uitnodiging om te denken leidt de aandacht af van klachten en wrokkige gevoelens en
draagt bij aan een constructieve bespreking. Indicatoren van denkuitnodigingen zijn
het benoemen van problemen die moeten worden opgelost, het laten bedenken van
ideeën, laten reageren op ideeën en het zelf inbrengen van ideeën door de bemiddelaar.36

De uitnodiging om te denken levert ook minder tevredenheid op (zowel over de sessie
als over het resultaat), waarschijnlijk door licht ervaren druk.

d. De kans op overeenstemming is groter als de bemiddelaar het denken stimuleert bij
weinig probleemoplossend gedrag, hoge vijandigheid tijdens de sessie of veel psycho-
logische issues. Hoe de rechter het denken van partijen kan stimuleren komt aan bod
in paragraaf 2.5 bij de beschrijving van drie communicatieve routes.

e. Er is een relatie tussen de tevredenheid van partijen en de getoonde waardering door
de bemiddelaar. De bemiddelaar toont waardering als hij zich positief uitlaat over

35 Deze uitkomst kan gemedieerd zijn door gezamenlijke conflictoplossing van partijen en derhalve is een
causaal verband tussen empathie en het bereiken van een overeenkomst niet hard te maken.

36 Het positieve effect van door de bemiddelaar zelf ingebrachte ideeën op het bereiken van een overeenkomst,
is een bevinding die Verschoof & Van Rossum (2018) eveneens rapporteren in hun onderzoek naar schik-
kingsgedrag van civiele rechters. Het denken van partijen over een regeling werd daarin het meest op gang
gebracht door eigen voorstellen van de rechter en diens wijzen op tijd, kosten, psychische belasting en
procesrisico als er geen regeling zou worden bereikt (p. 223).
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(1) gedrag van partijen tijdens de sessie (‘u heeft zich enorm ingespannen vandaag’),
(2) gedrag in het verleden (‘u bent ooit goede buren van elkaar geweest’), (3) over de
huidige positie (‘u bent de ander behoorlijk tegemoetgekomen’).

Het onderzoek van Zubek laat overtuigend zien hoe negatieve dynamiek in de onder-
stroom37 van de communicatie (spanningen op het relationele en gevoelsniveau, en onbe-
sproken psychologische issues) de kans op overeenstemming verkleint. Het laat ook zien
dat het belang dat partijen hechten aan voortzetting van de relatie de bereidheid om uit
het conflict te geraken positief beïnvloedt.

Positieve invloed op het bereiken van een overeenkomst heeft de bemiddelaar enerzijds
door adequaat te communiceren op gevoels- en relationeel niveau: empathisch en waarde-
rend gedrag vergroot de kans op het bereiken van een oplossing. Anderzijds is activiteit
van de bemiddelaar op inhoudsniveau een factor van belang. Daarmee activeert hij het
denken van partijen op zakelijk of inhoudelijk niveau.

Het door Zubek beschreven kenmerkende conflictgedrag van partijen is ook in ander
onderzoek waargenomen. Gottman38 wijdde een groot deel van zijn leven aan onderzoek
naar communicatieprocessen van (gehuwde) stellen in conflictsituaties. Een partnerrelatie
verschilt weliswaar van een zakelijke of een burenrelatie maar dysfunctionele interactiepa-
tronen zien we bij beide en de kenmerken ervan zijn relevant om te noemen. Hij identifi-
ceerde vier negatieve gedragingen die hij ‘The Four Horseman of the Apocalypse’ noemde:
kritiek, minachting, verdediging en terugtrekgedrag. Volgens hem voorspellers van echt-
scheidingen. Deze kenmerken van dysfunctionele interactiepatronen zijn in latere onder-
zoeken bevestigd.39

Nu zijn rechters geen bemiddelaars in de strikte betekenis van het woord en de vraag is
dan ook interessant welke invloed het gedrag van rechters heeft op dat van partijen verge-
leken met dat van bemiddelaars. In een veldonderzoek in de VS (Buffalo) werden 36 een-
voudige conflicten onderzocht die door de rechtbank waren doorverwezen naar een vorm
van verplichte bemiddeling. Het betrof partijen met een voortgaande relatie (buren,
familieleden, huurder-verhuurder, geliefden, collega’s enzovoort) waarbij de een zich

37 Het onderscheid dat Watzlawick maakte tussen het inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie en
door Schulz von Thun is gepreciseerd met het appellerende, relationele en gevoelsniveau, wordt door psy-
chologen en communicatietrainers in de dagelijkse praktijk vaak verbeeld met een ijsberg of vertaald met
de woorden onder- en bovenstroom. Boven water bevindt zich het inhoudsniveau en in de onderstroom
bevindt zich het onuitgesprokene. De onderstroom kan positief of negatief zijn. Positief als het klikt, er een
ontspannen sfeer is en een hoge gunfactor, (meestal) negatief in conflictsituaties. Bemiddelaars proberen
de onderstroom zichtbaar en bespreekbaar te maken.

38 Gottman 1994.
39 Holman & Jarvis 2003.
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presenteerde met klachten, verwijten of beschuldigingen en de ander vaak tegenbeschuldi-
gingen maakte. Een contactpersoon van het centrale mediationbureau in Buffalo houdt
dagelijks kantoor op de rechtbank en moedigt mensen aan in mediation te gaan. Velen
weigeren beleefd.

De onderzoekers wilden weten hoe het mediationproces beïnvloed zou worden door
de verwachtingen van partijen over het vervolg ervan als de bemiddeling niet zou slagen.
Voor dit onderzoek werden partijen at random toegewezen aan drie vormen van bemid-
deling: (1) bemiddeling (van gemiddeld 75 minuten), (2) bemiddeling die bij mislukking
gevolgd werd door arbitrage waarbij de bemiddelaar zelf de beslissing moest nemen en
(3) bemiddeling die bij mislukking gevolgd werd door arbitrage door een andere persoon
dan de bemiddelaar.

Bij de tweede vorm van bemiddeling, bemiddeling gevolgd door een beslissing van de
bemiddelaar zelf, lieten partijen het meest probleemoplossend gedrag zien en waren ze
minder vijandig en competitief.40 Als partijen dus weten dat de bemiddelaar een beslissing
zal nemen in het geval een overeenstemming niet wordt bereikt, beïnvloedt dat klaarblij-
kelijk hun motivatie. De observatoren registreerden meer motivatie om er samen uit te
komen en meer geneigdheid bij partijen om indruk te maken op de mediator en deze te
volgen. Het eerste motief zou verklaard kunnen worden vanuit de vrees de controle kwijt
te raken over het eigen lot als de bemiddelaar gaat beslissen. Het tweede en derde motief
(indruk maken en volgen) zou toegeschreven kunnen worden aan het respect dat als van-
zelfsprekend gegeven wordt aan een persoon die de macht heeft beslissingen te nemen
over het eigen welzijn en welbevinden.

Hoewel de conclusies van dit onderzoek gebaseerd zijn op een gering aantal zaken, zijn
zij van betekenis voor de civiele rechtspraak. Alleen al de positie van de rechter beïnvloedt
het gedrag van partijen.

Ruziemodellen uit de Systeemtheorie
Het hierboven beschreven empirisch onderzoek naar communicatiewijzen van ruziënde
partijen brengt hun gedrag in kaart tijdens bemiddelingen. Het aangehaalde onderzoek
laat zich niet uit over de aard van de voorgaande relatie. Soms verloopt conflictinteractie
echter volgens vaste patronen en speelt de aard van de voorgaande relatie een bepalende
rol.41 Met de Systeemtheorie van Watzlawick kan het ruziepatroon tussen twee partijen
worden voorspeld op grond van de voorgaande relatie.

Er zijn drie relatievormen te onderscheiden die partijen voorafgaand aan het conflict
met elkaar kunnen hebben gehad: een taakgerichterelatie, een op autonomie gerichte relatie

40 McGillicuddy, Welton & Pruitt 1987.
41 MacGillavry 1997, p. 40-45 en MacGillavry 2010.
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en een op overleg gerichte relatie. Bij elk relatietype hoort een kenmerkend ruziepatroon
als er problemen ontstaan.

In een taakgerichte relatie (een complementaire relatie) is er een heldere verdeling van
taken en zijn er duidelijke afspraken over wie wat doet. De duidelijke verdeling van taken
maakt overleg overbodig en dat is nu juist de valkuil van dit relatietype. Als er problemen
ontstaan moet men overleggen en daar hebben deze partijen de grootste moeite mee. Het
ruziepatroon dat bij deze relatie hoort heet dwang- en terugtrekgedrag. Degene die de taken
oplegt, vertoont dwanggedrag; degene die de taken en opdrachten toegespeeld krijgt en
ze weigert, vertoont terugtrekgedrag. Naarmate de een zich meer terugtrekt zal de ander
dwingender worden.

In een overwegend op autonomie gerichte relatie (een symmetrische relatie) is er een
minimum aan taak- en overleggedrag. Partners functioneren onafhankelijk van elkaar en
hebben elk hun eigen terrein. De valkuil is dat ze elkaar bij problemen de rug toekeren.
Het ruziepatroon dat bij dit type relatie behoort heet ‘symmetrische escalatie’. Het gedrag
van de een weerspiegelt het gedrag van de ander.

In een overwegend op overleg gerichte relatie (een parallelle relatie) schuilt het gevaar
dat bij problemen een soort ‘ruzie-overleg’ plaatsvindt waarbij partijen vanuit totaal ver-
schillende uitgangspunten over hetzelfde onderwerp debatteren. Het ruziepatroon dat bij
dit relatietype hoort heet ‘interpunctie’, een discussie-zonder-eind die in gang wordt
gehouden door de wens dat de een zich bij het standpunt van de ander zal neerleggen en
omgekeerd.

Tabel 3 toont de drie relatiepatronen en de daarbij behorende ruziepatronen.

Relatiepatronen en de daarbij behorende ruziepatronenTabel 3

RuziepatroonRelatiepatroon

Dwang- en terugtrekgedragTaakgericht (complementair)

Symmetrische escalatieAutonomiegericht (symmetrisch)

InterpunctieOverleggericht (parallel)

Hoe deze ruziepatronen in zakelijke conflicten te herkennen zijn, illustreren de volgende
voorbeelden.42 Onder zakelijke conflicten worden hier de conflicten bedoeld die worden
behandeld door de civiele rechter, in tegenstelling tot conflicten in de familiesfeer die door
de familierechter worden behandeld.

42 De voorbeelden zijn ontleend aan die van MacGillavry 1997.
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Een voorbeeld van dwang- terugtrekgedrag.
Partijen hadden samen een garagebedrijfje gespecialiseerd in het restaureren van oude
auto’s. De een was de technicus, de ander de handelaar tevens boekhouder.
Ze hadden gezien beider kwaliteiten en kundigheden een overwegend taakgerichte
relatie met elkaar. Partijen kregen ruzie en gingen uit elkaar. De boekhouder eiste zijn
deel van de investeringen op, de technicus was bereid dit te geven maar niet nu, omdat
hij dan failliet zou zijn. De boekhouder stelde dat de technicus dan maar zijn eigen oude
auto moest verkopen. De technicus stelde dat deze autorijdende reclame voor hem is
en dus niet verkocht kan worden. De boekhouder bleef niettemin bij zijn eis.

De boekhouder wordt in stijgende mate dwingender naarmate het conflict voortduurt. De
technicus trekt zich steeds verder terug. Beiden komen intussen in deze verziekte verhou-
dingen voor de rechter te staan.

Dwang- en terugtrekgedrag is vermoedelijk het moeilijkste ruziemodel voor de rechter
om te hanteren. De dwingende partij moet worden afgeremd en de zich terugtrekkende
partij uitgenodigd worden zich te uiten. Een rechter zou dat kunnen bewerkstelligen door
helder en directief te zijn. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het belangrijk om van u beiden te horen
waar het u om gaat en wat u dwars zit en ik wil u daarvoor allebei de ruimte geven. Als de
een die ruimte krijgt, zal de ander even moeten wachten. Kan ik dat met u afspreken?’.

Als de dwingende partij zich vervolgens niet aan deze afspraak houdt, moet de rechter
direct ingrijpen en hem de zojuist gemaakte afspraak voorhouden.

Een voorbeeld van symmetrische escalatie.
Partij A is leverancier van witlofpennen. Partij B is kweker en heeft de pennen afgenomen
om ze tot witlof te doen uitgroeien in zijn kwekerij. Partij B stelt dat er in de kistjes met
pennen te veel zand zat zodat het totale gewicht van de partij in zijn nadeel is verschoven.
Partij A stelt dat partij B liegt. Partij B wil een lagere prijs voor de pennen dan partij A
in rekening heeft gebracht. Partij A weigert hierop in te gaan.

De relatie tussen leverancier en kweker bestond al zo’n twintig jaar, maar is nu door het
bijbehorende ruziemodel geëscaleerd.

Als de rechter met dit ruziemodel te maken krijgt is het van belang dat hij eerst
onderzoekt hoe belangrijk de relatie, die al twintig jaar bestond, is voor beiden. Wat willen
ze met elkaar? Willen ze de relatie herstellen of verbreken? En in het geval van verbreking
met of zonder zorgvuldige afhechting? Wat zijn gemeenschappelijk belangen en wat zijn
eigen belangen? Is er oog voor het belang van de ander? Met deze vragen onderzoekt de
rechter of er nog kansen zijn voor partijen om er samen uit te komen en stimuleert hij het
denken van partijen. Het hierboven beschreven onderzoek van Zubek toonde aan dat de
kans op overeenstemming daarmee groter wordt. Als partijen hun relatie definitief en hard
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willen beëindigen met een vonnis, dan kan dat. Maar niet eerder dan nadat een rechter
heeft onderzocht wat de betekenis van de langdurige relatie voor leverancier en kweker is.
Als zij in staat zijn de inhoud van hun conflict te scheiden van de langdurige handelsrelatie,
zijn zij te bewegen tot schikkingsonderhandelingen.

Een voorbeeld van interpunctie.
Partij A is huisarts, partij B is architect. Beiden zitten in de plaatselijke Rotary. De
huisarts wilde een huis laten bouwen en de architect bood aan dit te doen. Het huis
werd naar beider tevredenheid gebouwd en opgeleverd. Spoedig bleek dat de kelder
lekte. De architect zei dat dit door een fout van de aannemer kwam. Deze zei dat het
door fouten van de architect kwam. De welles-nietesdiscussies, het gekissebis, het
gemopper van de vrouw van de huisarts en het voortdurend geschuif met de zwarte
piet heeft zich zeven jaar voortgesleept voor partijen bij de rechter kwamen. Waarom
zo lang?

Omdat de voorgaande relatie (tussen huisarts en architect) voornamelijk op overleg
gebaseerd was en een welles-nietesspel bij dit type relatie hoort als er conflicten ontstaan,
is ook verklaarbaar waarom dat zeven jaar kan duren.

Partijen die in interpunctieprocessen gevangen zitten, reageren goed op de vraag van
de rechter ‘Wat is vandaag voor u het belangrijkste?’. Zij worden daarmee uit hun welles-
nietesstand gehaald. Of zij bereid zijn tot schikkingsoverleg zal moeten blijken. Als het
jarenlang niet gelukt is om een compromis te bereiken, dan kan het zijn dat partijen in dit
ruziemodel bij overleg op de gang ook moeilijk tot een compromis kunnen komen en om
een beslissing vragen.

Communicatiepatronen uit de Transactionele Analyse
Daar waar de Systeemtheorie een relatie legt tussen ruziemodellen en de voorgaande
relatie, geeft de Transactionele Analyse inzicht in achtergronden van menselijk gedrag in
conflictsituaties. Het is een praktische theorie over gedrag en communicatie met als
basismodel drie gestapelde bollen.43 Deze staan voor de drie posities van waaruit mensen
kunnen reageren.

Figuur 1 toont het structurele ego-toestandenmodel, figuur 2 het functionele ego-toe-
standenmodel.

43 Berne 1974.
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Het structurele ego-toestandenmodelFiguur 1

Het functionele ego-toestandenmodelFiguur 2

Iedereen heeft deze drie posities in zich, zit elk moment van de dag in één ervan en wisselt
gedurende de dag regelmatig van positie. Deze drie posities, ook wel ego-toestanden
genoemd, zijn een samenhangend systeem van gedachten, gevoelens en gedragingen en
worden aangeduid met een O (de Ouder-ego-toestand), een V (de Volwassene- ego-toe-
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stand) en een K (de Kind-ego-toestand). Afbeelding 1 toont het structurele ego-toestan-
denmodel dat staat voor hoe iemand ‘er van binnen uitziet’, hoe de persoon is opgebouwd.
De invloeden van ouders en ouderfiguren zijn terug te vinden in de Ouder, herinneringen
uit de kindertijd liggen volgens dit model opgeslagen in de Kind-ego-toestand en de Vol-
wassene is gedefinieerd als een systeem van gedrag, gedachten en gevoelens die een directe
respons zijn op het hier en nu.

Een ego-toestand is te herkennen aan woorden en zinnen, de toon van de stem, de
houding, mimiek, gebaren en de situatie. Er zijn altijd vijf manieren van doen, vijf manieren
om te reageren, vijf opties. Afbeelding 2 toont de schematische weergave hiervan in het
functionele ego-toestanden-model. De Ouder- en Kind-ego-toestand hebben twee kanten.

Kenmerkende woorden van de Ouder zijn: ‘Je moet, je mag niet, doe niet zo dom, jij
ook altijd’. Dit is de Kritische Ouder (KO). De intonatie is hard, scherp, veeleisend en
boos. Andere non-verbale kenmerken zijn een priemende wijsvinger, met de vuist op tafel
slaan of een andere dominante/agressieve lichaamshouding.

Kenmerkende woorden van de Zorgende Ouder (ZO) zijn: ‘Ik luister naar je, ik zorg
voor je, probeer het maar, ik geef je de ruimte’. De intonatie is aanmoedigend, warm, teder
permissie gevend. Andere non-verbale kenmerken zijn een helpende, voorover leunende
houding en ontvankelijkheid.

In conflictsituaties toont de KO zich dikwijls bij een of bij beide partijen.
Kenmerkende woorden van het Kind zijn: ‘Hoi, kijk mij eens, ik heb zin in, ik voel…’.

Dit is het Natuurlijke Kind (NK),44 het spontane, originele, creatieve deel van de Kind ego-
toestand. De toon van de stem is lachend, schreeuwend, giechelend, speels, blij, boos en
authentiek verdriet tonend. De houding kan spontaan, rusteloos, uitdagend zijn. Kenmer-
kende woorden van het Aangepaste Kind (AK) zijn: ‘Dat kan ik niet, dat wil ik niet, jouw
schuld’. De toon van de stem is jengelend, drammerig, huilerig of rebels. De houding is
aarzelend, ineengedoken, vinger opstekend, tong uitstekend.

In conflictsituaties toont het aangepaste kind zich dikwijls bij een of bij beide partijen
in slachtoffergedrag, gejengel, gedram, verwijten, (puberale) rebellie of provocatie.

Kenmerkende woorden van de Volwassene zijn: Hoe, wie, wat, waar, mogelijkheden,
alternatieven, opties, feiten, oplossingen. De intonatie is helder en duidelijk. De
lichaamshouding is alert en rustig, informatie gevend en vragend. Er is goed oogcontact,
hij kan onderzoeken, logisch denken, problemen oplossen en richt zich op het hier-en-nu.
Gevoelens worden verwoord en gaan niet met betrokkene aan de haal.

In een gejuridiseerd conflict nemen partijen posities in. Als we conflictsituaties met een
TA-bril bekijken dan reageren partijen vooral op elkaar met automatische reacties vanuit

44 Waar Berne nog sprak van het Vrije Kind (VK) wordt deze ego-toestand in actuele leerboeken over de TA
aangeduid met het Natuurlijke Kind (NK).
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de Ouder- en Kind ego-toestand. Deze ego-toestanden bepalen voor een groot deel het
vervolg van de communicatie. Mensen zitten dikwijls vast in een Ouder- of Kind-ego-
toestand omdat in hun persoonlijke geschiedenis patronen zijn ontstaan; als iemand zich
heeft aangeleerd de ‘underdog’ te zijn reageert hij op een Kritische Ouder als een bestraft
kind of met slachtoffergedrag en iemand kan ook juist de tegenaanval kiezen en als KO
reageren als zijn geschiedenis hem leerde bepaald gedrag niet te tolereren. Problemen
kunnen niet worden opgelost vanuit Kritische Ouder of Kind. Ook rechters kunnen tijdens
de mondelinge behandeling reageren vanuit de ego-toestanden Kind of Ouder. Voorbeelden
waarin het Kind zich laat horen zijn:

‘Ik stel voor dat we tien minuten schorsen en even een lekker cappuccinootje gaan
drinken.’
‘Ik heb er geen zin meer in, het duurt me te lang’ of de rechter die een grapje maakt met
partijen.

Twee voorbeelden waarin de Kritische of Zorgende Ouder doorklinkt:

‘En nu is het afgelopen en houd u op met elkaar steeds in de rede vallen!’
‘Wilt u misschien een slokje water?’

Als de Kritische Ouder grenzen trekt en structuur biedt, is dat positief maar als hij overmatig
kritisch, dominant en veroordelend is, is dat de negatieve kant ervan. Zo is ook de Zorgende
Ouder positief als hij aandacht en complimenten geeft maar negatief bij overdreven
bezorgdheid en pamperend gedrag. Het Natuurlijke Kind heeft ook een positieve kant
(spontaan en creatief) en een negatieve kant (zijn gang gaan zonder met iemand rekening
te houden) en voor het Aangepaste Kind is de positieve kant het vermogen om zich aan
te passen en de negatieve kant de rebellie of het geklaag.

Figuur 3 toont drie transactiepatronen.45 Het eerste patroon is een parallelle transactie
waarbij partij A de andere partij aanspreekt vanuit zijn Kritische Ouder en partij B reageert
vanuit Kind. Het tweede patroon is een kruistransactie waarbij partij B vanuit een andere
dan de aangesproken ego-toestand reageert. In plaats van een defensieve Kind-reactie slaat
partij B verbaal van zich af vanuit zijn Kritische Ouder. Beide transactiepatronen leiden
niet tot oplossingen van conflicten. Het derde patroon is een parallelle transactie tussen
twee Volwassene-ego-toestanden waarmee conflicten kunnen worden opgelost. Beide

45 Transacties vormen in de theorie van Berne de brug tussen het interpersoonlijke (de buitenkant) en het
intrapsychische (de binnenkant). Een transactiepatroon is een zich steeds herhalende serie transacties.
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partijen zijn zich bewust van het hier en nu, er is realiteitsbesef en energie wordt gebruikt
voor het onderzoeken, evalueren en interpreteren van informatie en mogelijkheden.

TransactiepatronenFiguur 3

De transactiepatronen uit de Transactionele Analyse zijn te koppelen aan de ruziemodellen
uit de Systeemtheorie. In dwang-terugtrekgedrag herkennen we Ouder-Kind-patronen,
bij symmetrische escalatie Kind-Kind-patronen (vanuit rebellie of negatief Natuurlijk
Kind) en bij interpunctie het welles-nietesspel van Ouder-Ouder-patronen (KO-KO) of
Kind-Kind-patronen (vanuit negatief Aangepast Kind).

Een bijzonder transactiepatroon ten slotte is de dramadriehoek.46

Het is een zich steeds herhalend interactiepatroon dat zich buiten het Volwassen
bewustzijn afspeelt en dat gekenmerkt wordt door verborgen, onuitgesproken bedoelingen
van de spelers.

De spelers zijn de ‘Aanklager’, de ‘Redder’ of het ‘Slachtoffer’ en zij kunnen plotseling
wisselen van rol. In de dramadriehoek wordt de eigen verantwoordelijkheid vermeden (in
de rol van Slachtoffer en die van Aanklager) of overdreven (in de rol van Redder).47

In de dramadriehoek heeft iemand geen respect voor zichzelf (het Slachtoffer), de ander
(de Aanklager) of de communicatie (de Redder). In geen van de rollen zegt iemand wat
hij voelt, denkt of wil op een wijze die de ander in zijn waarde laat.

Afbeelding 4 laat zien hoe de rollen in de dramadriehoek zijn verdeeld. De pijlen duiden
de switches in rollen aan. Als de Redder zich niet gewaardeerd voelt, neemt hij de rol van
Slachtoffer of Aanklager aan. Als de Aanklager het goed wil maken, dan schuift hij op naar

46 Karpman 1968.
47 De Zuid-Afrikaanse/Engelse psycholoog Clarkson pleit ervoor om de dramadriehoek uit te breiden met de

rol van de Omstander: iemand die zich afzijdig houdt en die zijn mogelijkheden om invloed uit te oefenen
miskent.
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Redder of wordt zelf Slachtoffer. Als het Slachtoffer vindt dat hij niet goed geholpen is dan
schiet hij in de rol van Aanklager. Als partijen in de dramadriehoek zitten, is dat niet
constructief omdat het energie kost, een herhalend patroon heeft (daar gaan we weer),
ongelijke rollen kent (de een voelt zich meer of minder dan de ander), er niets wordt
opgelost en altijd een ‘bekend rotgevoel’ met zich meebrengt. Tijdens de mondelinge
behandeling kunnen rechters te maken krijgen met partijen die een geschiedenis lijken te
hebben in of met de dramadriehoek. Partijen spelen daarin vaak een vaste rol, maar kunnen
plots van rol wisselen. Ook tijdens mondelinge behandelingen kan het oorspronkelijke
Slachtoffer zich ontpoppen tot een Aanklager, de Aanklager kan zich opeens Slachtoffer
voelen en de Redder kan zich niet begrepen voelen in zijn goede bedoelingen en switchen
naar het Slachtoffer. De rechter moet ervoor zorgen dat hij zelf uit de dramadriehoek blijft.
Met de volgende vragen kan hij onderzoeken of hij erin zit of mogelijk in heeft gezeten.
1. Voel ik me voor meer dan 50 procent verantwoordelijk voor het goede verloop van het

proces op zitting? (kenmerkend voor de Reddersrol)
2. Voel ik me na afloop van de zitting vaak boos, geïrriteerd, gefrustreerd of verdrietig?

(dergelijke emoties horen bij diverse rollen in de dramadriehoek)
3. Geef ik steeds ongevraagde adviezen of informatie? (kenmerkend voor de Reddersrol)
4. Zeg ik wat ik waardeer in het gedrag van partijen in plaats van hun negatieve aandacht

te geven? (kenmerkend voor de Aanklager)

De dramadriehoekFiguur 4

Met kennis van ego-posities en met inzicht in transactiepatronen kan de civiele rechter
interventies inzetten om partijen naar de Volwassen ego-toestand te bewegen.
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Duidelijk is dat wie veel emotie voelt niet goed kan denken. En denken is nu juist wat
nodig is omdat met emotie alleen conflicten niet kunnen worden opgelost. Om uit een
conflict te geraken is het van groot belang dat iemand zijn vermogen om zelf na te denken
benut. Wat een mens overkomt, heeft hij niet altijd in de hand, hoe hij er vervolgens mee
omgaat wel.

Wat kan de rechter doen om het denken van een partij ‘aan te zetten’?
– Zelf in de Volwassene-ego-toestand blijven en veel vragen stellen aan partijen over hun

doel, over wat hen beweegt in het conflict, over datgene wat ze willen bereiken, over
wat ze vinden, voelen, graag willen. Gevoelens, gedachten, feiten en behoeften zorgvuldig
samenvatten en dat zorgvuldig naar beide partijen doen. Partijen daarmee laten merken
dat het hun gedachten, gevoelens en behoeften zijn en dat alleen zij daar verantwoor-
delijk voor zijn. V-gedrag van de rechter roept vaak V-gedrag op bij partijen.

– Een Aanklager (negatief KO) vragen waar zijn grens ligt, wat zijn behoefte is en hem
faciliteren om uit zijn beschuldigende rol te komen. Een Slachtoffer (negatief AK)
vragen wat hij nodig heeft om het probleem op te lossen, om verder te kunnen, om
zich beter te voelen en hem faciliteren uit zijn afhankelijke positie te geraken.

– Het benoemen van gevoelens is een V-interventie.
– Ik-boodschappen geven waarmee de rechter informatie geeft over het wat en waarom

van zijn wensen. De uitspraken: ‘Ik wil graag…..’, ‘Omdat ik geloof in….’, ‘Omdat ik
wil bereiken dat…..’ zijn allemaal V-interventies.

– Als partijen op de rechter zelf reageren vanuit Kind- of Ouder-ego-toestand in de V-
positie blijven.

Voorbeeld 1
Partij A: (op uitdagende K-toon) Wat zou u gedaan hebben als u in mijn schoenen stond?
Rechter: Dat weet ik niet, ik sta niet in uw schoenen. Wat u mij wel duidelijk heeft
gemaakt is dat u zich klem voelde zitten in deze situatie.

Voorbeeld 2 met vijf verschillende V-reacties van de rechter
Partij B: (met kritische O-toon en wijzend op zichzelf) Ik ben toch buitengewoon redelijk,
mevrouw de rechter!
Rechter 1: Wat wilt u daarmee zeggen?
Rechter 2: Dat zijn we aan het onderzoeken.
Rechter 3: Redelijk of niet, u bent er in ieder geval niet uitgekomen.
Rechter 4: Zullen we eens kijken hoe de andere partij daarover denkt?
Rechter 5: Er is nog niemand die zegt dat u onredelijk bent.

Voorbeeld 3 met drie verschillende V-reacties van de rechter
Partij A: (kritische ondertoon) Heeft u zelf kinderen?
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Rechter 1: Waarom stelt u die vraag?
Rechter 2: Vindt u dat belangrijk?
Rechter 3: Ja, die heb ik.

– Complimenten geven vanuit de V-positie: ‘Ik ben blij met uw beider inzet bij het
oplossen van de problemen van de manege’.

– Feedback geven vanuit de V-positie door gedrag te beschrijven, effecten van dat gedrag
op de ander, op de rechter, op het verloop van de zitting te benoemen en voorstellen
tot ander gedrag doen.

2.4 Het driegesprek en het vier-‘partijen’-systeem

Hoewel het verschil in zittingsoptreden en werkwijze tussen kanton- en handelsrechters
bij de door Van der Kraats onderzochte rechtbanken volgens haar is verdwenen, geldt nog
wel dat partijen bij de kantonrechter in persoon en zonder advocaat kunnen procederen
en dat hun vorderingen (afgezien van zogenoemde aardvorderingen) maximaal € 25.000
mogen bedragen.48

Als er geen rechtshelpers aanwezig zijn, is er sprake van een driegesprek en praat de
rechter direct met partijen. Als een van de twee partijen een rechtshelper bij zich heeft, is
het van belang dat de rechter deze disbalans tussen partijen zorgvuldig bewaakt.

Als beide partijen zich laten bijstaan door rechtshelpers, het vierpartijensysteem, kunnen
deze soms zo sterk mee vibreren met het interactiepatroon tussen partijen dat een schik-
kingspoging strandt terwijl partijen daar zelf wel voor open staan. Rechtshelpers kunnen
zich ook dermate verliezen in de complexiteit van wet- en regelgeving of contractsbepalin-
gen, dat het gevaar van afdrijving van de kern van een probleem op de loer ligt. En er zijn
ook advocaten die hun cliënten begeleiden naar een oplossing met een communicatief
vaardige en de-escalerende stijl.

De dynamiek van het gesprek op zitting vraagt om rechters die rust uitstralen en zich
bewust zijn van de bijzondere positie die zij innemen. Ruziënde mensen en hun rechtshel-
pers zijn gebaat bij geaarde rechters, ‘grounded to their chair and their position’.49 Zij zijn
gebaat bij rechters die zichzelf durven zijn en zich respectvol en professioneel betrokken
tonen naar partijen en degenen die hen bijstaan.

48 Van der Kraats 2017.
49 ‘Grounded to his chair and his position’ werd bij televisieoptredens gezegd over oud-directeur Timmer die

Philips destijds van de ondergang redde. Hij keek zittend achter de bestuurstafel in de camera als een pitbull.
MacGillavry 2010 tekende deze gebeurtenis op in zijn afscheidsboekje en vond dat ervaren bemiddelaars
iets van een Timmer moesten hebben. Niet kijkend of zich gedragend als een pitbull, maar wel met vertrou-
wen in zichzelf, zonder koudwatervrees. De auteur van dit hoofdstuk is gecharmeerd van de uitspraak
‘grounded to his chair and his position’, en past die graag toe bij vragen omtrent de attitude van de rechter.
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De ervaring50 leert dat naarmate de rechter weifelender is in zijn optreden, gevoelens
van machteloosheid bij partijen toenemen, irritaties oplopen en patstellingen zich onbedoeld
en prematuur aandienen. De rechter die duidelijkheid verschaft over ieders rol draagt bij
aan een klimaat waarin het zoeken naar oplossingen tot de mogelijkheden behoort. Bij-
voorbeeld: ‘Uw advocaat kan straks de juridische puntjes op de i zetten, met u ga ik graag
in gesprek over het voorgevallene en wat u op dit moment zo belast’. Een ander voorbeeld
is de rechter die een juridische opdracht geeft aan de rechtshelpers waarmee zij tijdens een
schorsing kunnen uitleggen aan hun cliënten wat de juridische consequenties kunnen zijn
van verschillende opties.

Er volgen hieronder een aantal citaten uit onderzoek die het belang van rust en duide-
lijkheid in de rol van rechter benadrukken.51

1. De rechter had respect voor mijn positie als advocaat. Hij bejegende iedereen juist. Die
respectvolle benadering naar beide partijen maakte het schikken gemakkelijker. (citaat
advocaat)

2. Ik werd door de rechter gestraft voor de afwezigheid van mijn cliënt. De rechter gedroeg
zich ambivalent door regelmatig een discussie af te kappen en vervolgens wel een nieuwe
discussie toe te laten. De rechter had geen strakke regie over de zitting en was niet helder
wanneer wat verwacht werd van de advocaat. De rechter luisterde ook onterecht naar
het zwartmaken van mijn cliënt door de wederpartij. De rechter was vooringenomen.
(citaat advocaat)

3. Uit de lichaamstaal van de rechter bleek dat hij de moeite zou nemen om onbevooroor-
deeld tot een goede oplossing te komen. (citaat van een partij)

4. Toen de wederpartij begon te draaien, bleef de rechter correct. Ikzelf ging een beetje
‘pleiten’ wat niet de bedoeling bleek te zijn en hij zei me op een nette manier dat dit niet
de bedoeling was. (citaat van een partij)

5. De rechter gaf mij een goed gevoel. De zitting verliep heel gemakkelijk en ongedwongen.
Het was een gewoon gesprek. De rechter was niet arrogant en toonde zich persoonlijk
betrokken. (citaat van een partij)

Uit onderzoek blijkt ook dat naarmate de rechter poogt om partijen via overreding tot een
oplossing te brengen bij (een van) partijen de indruk ontstaat dat zij daartoe gedwongen
worden. Vanuit de Transactionele Analyse bezien (zie paragraaf 2.3), kan bij overreding
zowel betutteling (de doorgeschoten Zorgende Ouder) als veroordeling (de Kritische

50 Hier wordt de ervaring bedoeld van de auteur met het observeren van interacties tijdens zittingen in het
kader van intervisie.

51 Van der Linden 2008, p. 73, 74, 77. Zij observeerde 150 comparities en liet na afloop partijen en advocaten
vragenlijsten invullen met ruimte voor notities. Zie ook Marseille, Winter, Batting & Bloemhoff 2014 p. 82.
Uit vragenlijsten na afloop van 95 comparities blijkt dat de meest gewaardeerde eigenschappen van kanton-
rechters zijn: rust, deskundigheid, begrip, onpartijdigheid, duidelijkheid, ruimte geven aan partijen en de
juridische positie verhelderen van partijen.
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Ouder) doorschemeren in het gedrag van de rechter. In beide gevallen schieten partijen
in hun rebellerende Kind.

Partijen zijn kritisch op de rechter als deze te directief is bij pogingen om een schikking
tussen partijen te bereiken en ook als deze te terughoudend is.52

Citaten uit onderzoek:53

1. De rechter heeft me tot schikken gedwongen. (citaat partij)
2. In totaal hebbenwemeer dan een uur op de gang onderhandeld. Dat vond ik veel te lang.

De rechter had moeten ingrijpen. (citaat partij)

2.5 Effectief communiceren: drie wegen

2.5.1 Inleiding

Van rechters wordt verwacht dat zij professioneel, deskundig en onpartijdig zijn en knopen
kunnen doorhakken als dat van hen wordt gevraagd. Van civiele rechters wordt ook ver-
wacht dat zij met partijen onderzoeken of er een andere oplossing is te vinden voor het
conflict dat partijen naar de rechtbank bracht.54 Interessant in dit verband is de bevinding
dat schikkingen beter worden nageleefd dan uitspraken.55 Pas als het niet tot een schikking
komt, wordt langs de lijnen van het recht een beslissing gegeven.

De inzichten en vaardigheden die tot nu zijn beschreven bieden de civiele rechter
aanknopingspunten voor de ontwikkeling of verfijning van een eigen zittingsaanpak.
Westerduin en Van Leuven56 maakten een onderscheid tussen drie mogelijke zittingsaan-
pakken: de evaluatieve, de probleemoplossende en de interactionele. Ik sluit me bij hun
basisgedachten aan maar kies voor terminologie die de communicatieve verschillen tussen
deze aanpakken accentueert vanuit het perspectief van de rechter. Zo kunnen drie commu-
nicatieve wegen worden onderscheiden die de rechter kan bewandelen: de luisterende weg,
de bemiddelende weg en de gidsende weg. Deze indeling wil een hulpmiddel zijn voor
rechters om te reflecteren op de eigen zittingsaanpak en kan benut worden om de effecti-
viteit daarvan verder te verbeteren.

52 Van der Linden 2010, p. 139.
53 Van der Linden 2008, p. 89.
54 Sinds 2002 is de comparitie na antwoord (cna) niet meer een intermezzo tussen twee schriftelijke proces-

rondes waarop de rechter zich niet goed kon voorbereiden omdat er nog veel informatie ontbrak. Alles wat
partijen willen aanvoeren moet sinds de wetswijziging van 2002 in de eerste schriftelijke ronde en/of op de
comparitie worden aangevoerd en de comparitiezitting is nadrukkelijk bedoeld om naast informatieverza-
meling de mogelijkheden van een schikking te onderzoeken.

55 Eshuis 2009, p. 117.
56 Westerduin & Van Leuven 2012; interne notitie uitgereikt in SSR-verband.
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Eerst volgt een korte beschrijving van de drie communicatieve wegen die rechters ter zitting
kunnen bewandelen en daarna wordt een suggestie gedaan om twee factoren te laten
meewegen voor de bepaling van een communicatieve route.

2.5.2 De weg van het luisteren

De rechter die de luisterende weg bewandelt, is gericht op het ontwarren van knopen.
Vertrekpunt: juridische en psychologische aspecten van het conflict lopen door elkaar

en de eigen expertise op inhoudelijk of juridisch terrein van de rechter is nodig om tot een
oplossing te komen.

Doel communicatie op zitting: onderzoeken van de verhalen en standpunten, juridisch
evalueren van de informatie en onderzoeken of een voorlopig oordeel behulpzaam kan
zijn bij het bereiken van een overeenstemming.

Vaardigheden: actieve luistervaardigheden57 waarmee de rechter het geschil onderzoekt
en bespreekt en waarmee hij het conflict (v)erkent.

De zitting begint met contact maken door middel van oogcontact en het elkaar
begroeten.

De rechter ziet hoe partijen binnenkomen en stemt af, sluit aan, voegt in.58 Invoegen
kan verbaal en non-verbaal gebeuren. Met taal, afgestemd op die van partijen, hun achter-
grond, opleidingsniveau of beroep en met ontspannen lichaamstaal. Invoegen geschiedt
ook door het noemen van de namen van partijen en hen daarbij echt zien. Ook het noemen
van de doelstellingen van de zitting doet hij in contact met partijen. Zijn kennis van het
dossier en zijn inzicht in de voorgeschiedenis van het conflict zijn hem daarbij behulpzaam.

Met het geven van aandacht nodigt hij partijen uit vrijuit te praten en stimuleert hij
hen om te vertellen. Non-verbaal doet hij dat met oogcontact, een ontspannen lichaams-
houding en stimulerende gebaren, zoals een hoofdknik, handgebaren. Verbaal doet hij dat
met kleine aanmoedigingen, zoals ‘mm, mm’, ‘en toen?’. Ook het bewust laten vallen van
een korte stilte is een teken van aandacht.59 Met open vragen tracht de rechter zo veel
mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen. Ze beginnen vaak met ‘Hoe’, ‘Wat’,

57 De rechter die de luisterende weg bewandelt, gedraagt zich substantieel anders dan de door Marseille
beschreven rechters met een lijdelijke stijl. Deze laatsten stellen zich terughoudend op, laten zich leiden
door partijen, verrichten geen pogingen om partijen richting een schikking te bewegen en geven geen inzicht
in hun onderhandelingspositie.

58 Invoegen verloopt grotendeels onbewust. De term is in 1973 geïntroduceerd door Minuchin, een systeem-
therapeut, waarmee hij gezinnen en relaties in conflictsituaties hielp zich te ‘openen’.

59 Zie o.a. Piët 2005. Het goed kunnen hanteren van korte stilten is een waardevolle vaardigheid. Een beheerste
stilte moedigt een partij aan om verder te praten omdat hij de gelegenheid krijgt even rustig na te denken
over wat hij heeft gezegd en er eventueel iets aan toe kan voegen. Een te lange stilte doet het gesprek stokken.
Stiltes zijn ‘zwanger’ als ze vol zijn van emotie en de beleefde stilte duurt het kortst (2 seconden). Een goede
luisteraar past zijn spreektempo aan aan dat van de spreker en voordat de luisteraar een nieuwe vraag stelt,
valt er dan een beleefde stilte.
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‘Wie’, ‘Wanneer’, ‘Waarom’, ‘Hoe komt het dat’ en ‘Kunt u iets vertellen over..?’ Alle
communicatieniveaus zijn met open vragen te onderzoeken:
– ‘Wat is er destijds tussen u beiden afgesproken?’ of ‘Hoe komt de kipfilet van uw bedrijf

bij de worstmakerij?’ (inhoudsniveau)
– ‘Ik merk dat u vecht tegen uw tranen, mag ik u vragen wat u zo verdrietig maakt?’ of

‘Wat zit u vooral dwars?’ (gevoelsniveau)
– ‘Wat wilt u nu eigenlijk zeggen?’ of ‘Hoe ging u met elkaar om bij aanvang van dit

project?’ (relationeel niveau)
– ‘Wat wilt u daarmee bereiken?’ of ‘Wat verwacht(te) u van de ander?’ (appellerend

niveau)

Met doorvragen sluit de rechter aan bij wat de ander al gezegd heeft en beoogt hij verdui-
delijking of concretisering van bepaalde aspecten. De vraag opnieuw stellen doet de luiste-
rende rechter bij rakelingse of blokkerende communicatie van partijen.60 Van rakelingse
communicatie is sprake als de vragensteller (de rechter of de andere partij) geen antwoord
krijgt maar onbewust wordt weggeleid van een kwestie. Een voorbeeld van rakelingse
communicatie:

(Vraag) Wanneer is de begroting gereed?
(Antwoord) Heeft u al gehoord hoe de discussies in B en W zijn verlopen?
Van blokkerende communicatie is sprake als het aansnijden van een onderwerp wordt
vermeden door onenigheid over de definitie van dat onderwerp.
Een voorbeeld van blokkerende communicatie:
(Vraag) Wilt u het contact met uw werkgever herstellen?
(Antwoord) Ach, wat is contact?

Met gesloten vragen wordt een bepaald type antwoord geïmpliceerd. Meestal kunnen ze
beantwoord worden met een eenvoudige bevestiging of ontkenning, of door het geven van
feitelijke antwoorden. Ze zijn geschikt wanneer u specifieke informatie wilt hebben. Bij-
voorbeeld: ‘Klopt het dat…?’. Met een parafrase, een korte, in eigen bewoordingen gestelde
herhaling van wat de ander net heeft gezegd, checkt de rechter of hij een partij begrepen
heeft, beloont hij een partij omdat hij laat merken dat diens woorden zijn ‘aangekomen’,
brengt hij orde en structuur aan in grote hoeveelheden informatie en verheldert hij feiten,
gebeurtenissen, ervaringen, werkwijzen, verwachtingen, standpunten en argumenten. Een
goede parafrase is qua toonzetting tentatief, veronderstellend. De parafrase moet door de
ander ontkend of aangevuld kunnen worden. De rechter begeeft zich met parafraseren op

60 In de Transactionele Analyse spreekt men van rakelingse en blokkerende transacties. De vraag wordt beleefd
als een bedreiging voor het eigen referentiekader dat koste wat kost overeind gehouden moet worden.
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het inhoudsniveau van de communicatie. Daar waar een parafrase betrekking heeft op één
– of slechts enkele – voorafgaande gespreksbeurt(en), heeft een samenvatting betrekking
op een langer deel van het gesprek en is een in eigen bewoordingen gestelde weergave van
de belangrijkste elementen uit meerdere voorafgaande gespreksbeurten. Een korte
samenvatting van het dossier bij aanvang van de zitting past bij de luisterweg.

Door kort en in eigen bewoordingen de belangrijkste gevoelens weer te geven die in
de woorden van partijen doorklinken, communiceert de rechter op gevoelsniveau. Dit
spiegelen van de gevoelens kan afzonderlijk of geïntegreerd in een parafrase of samenvatting
worden gedaan. De cognitieve definitie van empathie, die waarin het vermogen om van
perspectief te wisselen centraal staat, zal de meeste juristen aanspreken.61 De rechter die
empathie aan de dag legt, begrijpt de situatie, het perspectief en de gevoelens van een
partij, kan dit begrip communiceren en checkt de accuraatheid ervan. Het effect ervan is
dat iemand merkt dat zijn gevoelens begrepen en geaccepteerd worden. De voortgang van
het gesprek wordt er niet meer door belemmerd.

Partijen kunnen door de rechter die de luisterende weg bewandelt ook geconfronteerd
worden met tegenstrijdigheden in hun verhalen. Confronteren is een complexe vaardigheid
waarvan het essentiële zit in het schokkende voor de betrokkene. Ook de hierboven
beschreven vaardigheden kunnen iets confronterends in zich hebben. Een puntige
samenvatting kan licht schokkende verbanden opleveren en een vraag naar concretisering
kan ontnuchterend werken. Een confrontatie dient op een zakelijke, neutrale toon te
worden voorgelegd. Het hanteren van weerstand is ook een vaardigheid die kan worden
ingezet op de weg van het luisteren. Een citaat van een advocaat: ‘De tegenpartij toonde
zich koppig om te schikken. De rechter sprong daar heel subtiel mee om. Hij bouwde de
weerstand bij de andere partij goed af: niet duwen en trekken om tot een schikking te
bewegen, maar heel duidelijk en subtiel’.62

Er zijn verschillende redenen van partijen om weerstand te vertonen tegen voorstellen
of adviezen. Iemand denkt dat het niet in zijn belang is en vreest er slechter van te worden,
het voorstel is verkeerd gebracht of overgekomen, iemand voelt zich niet serieus genomen
of hij is er nog niet aan toe. Weerstand kan worden verminderd of weggenomen door deze
te benoemen (‘U bent het er niet mee eens, hoor ik’), te erkennen (‘Ik snap dat het niet
makkelijk voor u is’), te bevragen (‘Waar zit uw probleem?’), de voor- en nadelen van het
voorstel op een rij te zetten, iemand even tijd geven om erover na te denken of een wijs
verhaal vertellen over ervaringen met soortgelijke conflicten in andere zaken.

Passende vaardigheden zijn verder een heldere stijl in de regievoering en het geven van
een voorlopig oordeel als partijen dat wensen. De rechter zet het doel van de comparitie

61 Bij cognitieve definities van empathie gaat het om het begrijpen van andermans gevoelens, bij affectieve
definities om het delen ervan. Piaget ziet het vermogen tot perspectiefwissel als een indicatie van overwonnen
egocentrisme uit de kindertijd.

62 Van der Linden 2008, p. 74.
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uiteen, vertelt waarom deze gehouden wordt, wat er aan de orde komt en hoeveel tijd er
gepland is voor de behandeling. Tijdens de behandeling geeft hij feedback aan partijen als
zij zich (proces)verstorend gedragen en beloont hen bij procesbevorderend gedrag.63 Hij
markeert de overgangen van de ene fase naar de andere fase (start-, informatie-, schakel-,
schikkingsfase) door ze met aandacht te benoemen en te checken of partijen alles hebben
kunnen zeggen wat voor hen van belang is.

Als de rechter het woord neemt (een boodschap zendt in communicatieve zin), dan
doet hij dat gestructureerd en duidelijk en checkt of partijen zijn boodschap hebben
begrepen. Of het nu gaat om een uitleg, het geven van feitelijke informatie, het uiten van
gedachten en (soms) gevoelens, een motivering of een voorlopig oordeel, in de rol van
zender dient de rechter zich af te stemmen op de ontvangers en de ontwikkeling en sfeer
van de mondelinge behandeling.

Met het geven van een gewenst voorlopig oordeel loopt hij niet het risico dat partijen
zijn optreden als dwang ervaren. Een gewenst voorlopig oordeel dat voldoende duidelijk
is gemotiveerd kan behulpzaam zijn bij het bereiken van een schikking.64 Steenberghe
noemt naast de vier bekende soorten voorlopige oordelen65 een bijzondere vorm die in
ingewikkelde zaken of zaken waarover de rechter op de zitting nog geen afgerond oordeel
heeft gevormd, effectief lijkt te zijn. Effectief omdat het partijen kan aanzetten tot schik-
kingsonderhandelingen en effectief omdat het de partij die een voor hem nadelig oordeel
begrijpt, helpt bij de aanvaarding van een te verwachten rechterlijke uitspraak.

Deze vorm betreft het inzichtelijk maken van de analyse van de zaak door in logische
volgorde de relevante feitelijke en rechtsvragen in kaart te brengen.

Verschoof en Van Rossum relativeren in hun onlangs gepubliceerde onderzoek het
dwingende effect van het geven van ongevraagde voorlopige oordelen op partijen. Zij
maken melding van de tendens dat partijen juist op een voorlopig oordeel zitten te wach-
ten.66

63 Uit onderzoek van Barendrecht, Gulijk, Gramatikov & Sluijter 2011 blijkt dat rechters positief procesgedrag
zelden belonen en weinig sturen op het ordelijk verloop van de zitting. Verstorende gedragingen worden
aanvankelijk getolereerd of bewust genegeerd en pas na herhaling aangepakt p. 106-107.

64 Van der Linden 2008 constateert dat van 150 geobserveerde comparities er 48 eindigden met een schikking.
Bij 17 daarvan werd de schikking door een van de aanwezigen als een dwangschikking ervaren. Steenberghe
2009 analyseert het probleem van de dwangschikking en doet aanbevelingen over inhoud en timing van
het voorlopig oordeel.

65 De vier soorten voorlopige oordelen zijn: (1) beperkte voorlopige oordelen die de juridische stellingen en
verweren of het gedeeltelijk toe- of afwijzen van de vordering betreffen, (2) voorlopige oordelen die de
verdeling van de bewijslast en kans van slagen van bewijslevering betreffen), (3) verstrekkende voorlopige
oordelen die de toe- of afwijzing van de vordering in het totaal betreffen en (4) voorlopige oordelen die een
concreet bedrag of bandbreedte van bedragen betreffen.

66 Verschoof & Van Rossum 2018, p. 399-400. Zij observeerden dat een rechterlijk aanbod tot een voorlopig
oordeel nooit door partijen zelf werd afgeslagen maar wel door advocaten (procesvertegenwoordigers).
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2.5.3 De weg van het bemiddelen

De rechter die de bemiddelende weg bewandelt, is gericht op de achterliggende belangen
en behoeften van partijen. Hij realiseert zich dat het juridische geschil en het feitelijke
probleem regelmatig niet met elkaar corresponderen en dat er belangrijke, niet direct
juridisch te vertalen, achterliggende belangen spelen. Bijvoorbeeld relationele en/of
financieel-economische belangen die bij een juridische beslissing lang niet altijd kunnen
worden meegewogen. De rechter houdt rekening met de mogelijkheid dat er een conflict
is tussen partijen dat meer omvat dan het zakelijke geschil.67 Hij herkent dat het onderlig-
gende conflict niet is opgelost met een uitspraak van de rechter.

Vertrekpunt: primair faciliterende hulp van de rechter is nodig om tot een oplossing
te komen. De rechter is gericht op het onderhandelingsproces vanuit de idee dat partijen
zelf het best geïnformeerd zijn over de inhoud van hun geschil.

Doel communicatie op zitting: partijen bewegen tot een overeenkomst te komen door
wederzijdse belangen en behoeften te onderzoeken en gemeenschappelijke belangen vast
te stellen. De rechter stimuleert partijen om via de dialoog tot creatieve oplossingen te
komen.68

Vaardigheden: bemiddelingsvaardigheden waarbij de rechter expliciet aandacht heeft
voor de werkelijke belangen in het geschil. Hij stimuleert partijen om een zo aanvaardbaar
mogelijke oplossing te zoeken voor alle partijen. Een essentiële bemiddelingsvaardigheid
is het behoeften- en belangenonderzoek. Daarin worden inhoudelijke, procedurele en
psychologische belangen van elkaar onderscheiden en de basisgedachte is dat partijen
makkelijker zullen bewegen op hun materiële belangen als hun psychologische belangen
gezien zijn in een door hen als rechtvaardig ervaren procedure.

Bij de start van de zitting vraagt de rechter die de bemiddelende weg wil gaan bewandelen
aan partijen met welke verwachtingen zij naar de zitting zijn gekomen en expliciteert ook
zijn eigen rol. Bijvoorbeeld:

Ik zou vooraf willen weten wat u op prijs stelt. Deze zitting heeft twee doelen. Op de
eerste plaats wil ik met u in gesprek over de inhoud van de zaak. Ik ga de zaak bespreken
met de bedoeling dat wij elkaar goed begrijpen, dat ik voor een juiste beslissing alle
informatie heb en dat u ook het idee heeft dat u alles heeft kunnen zeggen. Het tweede

67 Pieters 2009. Aannames over het conflict van zowel partijen als van de rechter dienen volgens haar onderzocht
en expliciet gemaakt te worden. De rechter kan partijen hierbij behulpzaam zijn door hun aannames over
gedrag en beweegredenen van de andere partij goed te bevragen. Voor rechters is reflectie in intervisieverband
in dit kader relevant om hen zich bewust te laten zijn van denkfouten en onjuiste aannames over conflict
en conflictgedrag in de zittingszaal.

68 Deze benadering is gebaseerd op het Harvard-onderhandelingsmodel zoals dat is ontwikkeld door Fisher,
Ury & Patton 2007.
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doel van de zitting is om te bezien of u de zaak vandaag ook met elkaar zou kunnen
regelen. Of de zaak op een andere manier kan worden opgelost dan met een vonnis. Als
u dat wilt, zal ik daarin een wat bescheidener, afstandelijker rol spelen. Hoe staat u daar
tegenover?

Als partijen de intentie hebben om te schikken kan de rechter daarmee in de opbouw van
de behandeling al rekening houden. Hij kan de schikkingsbereid van partijen ook onder-
zoeken door, na de informatiefase vragen te stellen als:

Is het voor u van belang om er snel uit te komen?
Wat zou het voor u betekenen als u vandaag tot een regeling zou komen?
Stel, u krijgt (on)gelijk, is dan alles opgelost?
Bent u bereid elkaar als onderhandelingspartner te beschouwen?
Bent u bereid om naar oplossingen te zoeken in de richting van elkaars belangen?

Met de vaardigheid neutraal en/of positief herformuleren, plaatst de rechter dat wat een
partij zegt in een neutraal of nieuw (positiever) kader.

Een voorbeeld van neutraliseren van non-verbaal gedrag is het volgende. Een partij
die voortdurend dodelijke blikken werpt richting de wederpartij krijgt van de rechter te
horen: ‘Ik zie dat u ook iets wilt zeggen’.

Als de rechter een beschrijving geeft van wat er is gezegd door een partij, zonder diens
(negatieve) beoordeling en de emotioneel beladen woorden, is dat een voorbeeld van verbaal
neutraliseren.

Partij A: ‘Als ze die lap grond terug willen, moeten ze er flink voor dokken!’
Rechter: ‘U bent bereid om van grond af te zien als A daarvoor een nader te bepalen
bedrag betaalt.’

Als de rechter een beschuldiging omvormt in een zorg of behoefte, en als een klacht wordt
omgebogen in een wens, dan zijn dat voorbeelden van positief herformuleren. Bijvoorbeeld:

Partij C: ‘Hij geeft toch niets om wat er met mij gebeurt’.
Rechter: ‘U zou willen dat hij oog voor u heeft’.

Tenslotte kan de rechter die de bemiddelende weg bewandelt, een focus van partijen op
het verleden veranderen in een focus op de toekomst. En hij kan ook proberen een
gemeenschappelijk kenmerk te vinden in de verwijten die partijen elkaar over en weer
maken.
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Partij E: ‘Nergens stond vermeld dat ik daar verantwoordelijk voor ben!’.
Partij F: ‘Je loopt er gewoon de kantjes van af!’.
Rechter: ‘Kennelijk zijn er geen heldere afspraken over de onderlinge taakverdeling
gemaakt en heeft u allebei behoefte aan duidelijkheid.’

2.5.4 De weg van het gidsen

De rechter die de gidsende weg bewandelt, is gericht op het doorbreken van negatieve
interactiepatronen. Hij concentreert zich veel minder op de geschillenkwesties en focust
bewust op onderliggende gevoelens en percepties. De rechter maakt juist psychologische
issues69 expliciet en beoogt daarmee de dysfunctionele interactie tussen partijen te bewerken.
Partijen worden uitgedaagd om hun benadering van het geschil los te laten en te vervangen
door andere gedachten en beelden.

Vertrekpunt: partijen dienen om uit hun conflict te geraken door de rechter geholpen
te worden om hun destructieve en soms ‘demoniserende’ interactiepatroon om te zetten
naar meer constructieve en humaniserende interactie. Zonder een positieve verandering
in de interactie zullen partijen gehandicapt blijven, zelfs als zij overeenstemming bereiken.

Doel communicatie op zitting: het doel is niet primair om partijen te bewegen tot een
oplossing te komen maar om partijen zo te gidsen dat ze weer ‘verder’ kunnen met hun
leven. De rechter spreekt partijen effectief aan op hun kracht en helpt deze te versterken.

Vaardigheden: de vaardigheden die de rechter inzet om de gidsende weg te bewandelen
vragen om bijzondere aandacht. Het zijn directe en korte interventies die niet passen binnen
het tussen partijen bestaande debat. De rechter zet een bepaalde lijn uit en gidst hen door
vier velden die zijn weergegeven in een matrix.70 Hij vraagt partijen om instemming het
zo te doen. Daarna geeft hij steeds aan wanneer een volgende stap gezet gaat worden en
vertelt hij hun dat ze niet op elkaar hoeven te reageren. Hij zal steeds dezelfde vragen
stellen aan beide partijen. De rechter is sturend in de vorm van de behandeling en volgend
wat betreft de interactie van partijen en de stappen die zij zetten. Met de advocaten spreekt
hij af wat hij van hen verwacht en wanneer hun acties gewenst zijn.

69 Psychologische issues gaan over geschonden waarden, onvervulde menselijke behoeften, principes en angsten
zoals die in het eerder aangehaalde onderzoek van Zubek zijn beschreven.

70 De matrixmethode is geïnspireerd op het werk van Kouwenhoven 2009. De door hem beschreven coach-
matrix is verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor toepassing in de rechtspraktijk door o.a. Cees van
Leuven (raadsheer Den Bosch/docent) en Margreet Smilde (psycholoog en schrijver dezes). Zij doen verslag
van twee experimenten met de matrixmethode in Trema 2013. De coachmatrix vindt op zijn beurt weer
zijn oorsprong in het gedachtegoed van de Transactionele Analyse (TA) van Berne. Uitgangspunten van
deze theorie zijn dat (1) ieder mens waarde en waardigheid heeft, (2) iedereen kan denken (met uitzondering
van mensen met ernstige hersenbeschadiging) en (3) veranderen mogelijk is. Bij de tweede stelling hoort
de gedachte dat ieder mens verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van het eigen leven. De mens heeft
lang niet altijd in de hand wat hem overkomt, maar wel hoe hij daarmee omgaat. Dat vraagt om denkwerk,
waartoe hij in staat is. Zie verder Thunissen & De Graaf 2013.
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Figuur 5 toont de matrix met de vier velden.

De matrixmethodeFiguur 5

Fase 1: het onderzoek naar de relevante feiten
In deze fase verkent de rechter relevante feiten gemeenschappelijk en stelt deze vast.

Hij laat partijen de feiten beschrijven die nog niet goed zijn uit de verf zijn gekomen en
voor de verdere vraagstelling van de rechter relevant zijn. Meestal kan deze fase ter zitting
kort gehouden worden: het is de taak van de advocaten vooraf de feiten te verzamelen
waarover partijen het eens zijn en die waarover zij van mening verschillen. Als partijen
het over de feiten niet eens zijn, hevelt de rechter deze, voor zover van belang en relevant,
over naar fase 2, de problemen. Anders gezegd: een feit is een feit zodra partijen het daarover
eens zijn.

Fase 2: de vraag naar de problemen van partijen in het hier en nu
De rechter laat partijen de ieder voor hen op dit moment knellende problemen of

knelpunten beschrijven. Hij hoort vooral wat zij níet willen. Hij vraagt naar de rangorde
(wat is het meest knellend?) en laat hen vervolgens de gevoelens beschrijven die bij de
meest knellende problemen horen. Gevoelens kunnen alle basisemoties zijn die in paragraaf
2.2.2 zijn beschreven: boos, bang, blij, bedroefd, afschuw, minachting en verbazing. Soms
noemt iemand geen emotie maar vertelt dat hij zich lichamelijk slecht voelt.71 De rechter
zorgt ervoor dat iemand in deze fase over zichzelf praat of gaat praten en niet over de
ander. Hij helpt partijen daarbij met behulp van doorvragen. Hoe duidelijker gevoelens,

71 In de Transactionele Analyse noemt men dat ‘body’. Het staat voor een onbestemd gevoel waarbij men zich
slecht voelt. Duizeligheid, hoofdpijn of andere onlustgevoelens zijn voorbeelden hiervan. Onbevredigde
behoeften kunnen daartoe leiden. Zie o.m. Veenbaas 2007.
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geschonden waarden en problemen zijn verwoord, hoe scherper de doelen in de volgende
fase kunnen worden geformuleerd.

Fase 3: de omkering: de vraag naar wat partijen eigenlijk willen bereiken, de doelen
De rechter onderzoekt wat partijen wél willen, wat zij zich ten doel stellen. Dat doet

hij door of de situatie om te keren of het gevoel om te keren.
Hij vraagt in welke situatie iemand zich liever zou bevinden en welk gevoel er dan zou

zijn of hij vraagt wat iemand liever zou willen zijn dan (negatief gevoel) en wat er dan
bereikt is. Doelen zijn gebaseerd op een verlangen of een behoefte.

De rechter laat mensen dus beschrijven hoe Rome (of de stip aan de horizon) eruitziet
en vraagt ook wat het voor iemand zou betekenen om daar te zijn. De stip aan de horizon
is meestal het omgekeerde van het probleem en door vragen te stellen over de gewenste
toekomst kunnen positieve gevoelens worden gegenereerd. Positieve emoties verhogen de
intrinsieke motivatie, verbreden het denken en zorgen voor meer creativiteit en empathie.72

Aan het eind van deze fase onderzoekt de rechter of er draagvlak is voor een gemeen-
schappelijke uitwerking van de genoemde doelen. Hij vraagt of beide doelen er mogen
zijn en of ze allebei aandacht kunnen krijgen. Hij vraagt partijen of er een weg te vinden
is die leidt naar het bereiken van beide doelen. Als de rechter de doelen van de partijen
mag verbinden, is de weg naar een gemeenschappelijke oplossing (en wellicht buitenge-
rechtelijke oplossing) binnen handbereik gekomen. Als de rechter de doelen niet mag
verbinden ligt een beslissing meer voor de hand.

Fase 4: het onderzoek, tezamenmet de partijen of hetgeen zij willen bereiken valt te realiseren
De rechter vraagt partijen en hun rechtshelpers om te bespreken welke opties er zijn

om de gestelde doelen te verwezenlijken. Onderhandelingen doen partijen bij voorkeur
op de gang maar in het model van de matrixmethode kan een rechter, indien partijen dat
wensen, wel suggesties meegeven. Acties dienen bij voorkeur niet gericht te zijn op de
oplossing van het probleem maar op het bereiken van het doel. Het gaat bij acties om
wegen naar Rome. Er zijn altijd meerdere wegen naar het doel en als een weg geblokkeerd
is kan de rechter partijen stimuleren om een andere te vinden. Wat kunnen partijen zelf
doen of oplossen, wat kan de rechter doen en hoe kan hij daarbij behulpzaam zijn? Dat is
het onderwerp van gesprek in de Actiefase.

72 Fredrickson 2009 deed onderzoek naar het effect van positieve emoties en toonde aan dat deze zorgen voor
meer creativiteit, meer flexibiliteit (verbreden van het denken) en meer empathie. Ook is aangetoond dat
positieve emoties de intrinsieke motivatie verhogen (Isen & Reeve 2005).
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De matrixmethode in relatie tot ego-toestanden uit de TAFiguur 6

In de Feitenfase wordt de Volwassen ego-toestand aangezet, in de probleemfase de Kind
ego-toestand, in de Doelenfase de Zorgende Ouder ego-toestand en in de Actiefase worden
alle ego-toestanden geactiveerd: Het Kind om creatief te brainstormen, De Volwassene
om opties te verkennen en mogelijkheden te onderzoeken en de Zorgende Ouder om
waarden en behoeften te beschermen en ervoor op te komen.

Elke fase kent zijn eigen effectieve vragen waarvan in figuur 7 een overzicht is gegeven.
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Effectieve vragen per fase van de matrixmethodeFiguur 7

2.6 Effectief communiceren

Wanneer is het wijs, verstandig of effectief om de luisterende, de bemiddelende of de gid-
sende weg te gaan? Is daar aan het eind van dit hoofdstuk over communicatie ter zitting
iets over te zeggen? De vraag is complex en het laatste woord is er nog niet over gesproken.
Een aanzet tot het vinden van een eigen antwoord ten behoeve van het maken van keuzes
bij de aanpak van een zaak, is te vinden in de volgende analyse.

Een belangrijke factor in de keuze voor een communicatieve weg is de mate van spanning
op het relationele niveau. De spanning op het relationele niveau blijkt uit de woorden die
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iemand gebruikt en vooral ook uit diens non-verbale gedrag, zijn intonatie, mimiek en
gebaren. Er wordt afwijzend of afkerig gereageerd op de andere partij, deze wordt emotio-
neel koel of van bovenaf behandeld, niet serieus genomen, bespottelijk gemaakt, beschuldigd
of bedreigd. Er worden sarcastische opmerkingen gemaakt, aan de ander worden negatieve
eigenschappen toegeschreven, er is weinig vertrouwen en weinig of geen oog voor de
belangen van de ander. Waarden zijn geschonden, behoeften niet vervuld, principes niet
geëerd en de dynamiek op gevoelsniveau is sterk. Zo kan de spanning op relationeel niveau
tussen partijen gekenschetst worden als gering of zeer groot.

Een tweede belangrijke factor in de keuze voor een effectieve aanpak is de mate waarin
mensen in staat zijn de inhoud van hun geschil of conflict te scheiden van de persoonlijke
relatie. Iemand kan de ander een ongelofelijke schoft vinden maar kan tegelijk in staat zijn
dit te scheiden van de inhoudelijke kwesties die moeten worden opgelost. In andere
gevallen kan de spanning tussen partijen op relationeel niveau zo overheersend zijn dat
partijen niet in staat zijn de inhoudelijk kwestie te kunnen scheiden van het psychologische
conflict.

Met deze twee factoren als assenstelsel, kunnen de drie communicatieve routes als volgt
een plek krijgen. Bij een relatief geringe spanning op relationeel niveau leggen partijen in
de regel hun conflicten niet voor aan de rechter maar vinden zij zelf een oplossing. Als de
inhoudelijke kwestie dusdanig complex is voor partijen dat zij er ondanks een weinig
spanningsvolle relatie niet uitkomen, past de bemiddelende weg. Partijen zijn in staat de
mens van het probleem te scheiden omdat relationele misère geen overheersende rol speelt
in het inhoudelijk geschil. Als de spanning tussen partijen op relationeel niveau hoog is
en juridische en psychologische aspecten door elkaar zijn gaan lopen, past de luisterende
weg. De rechter helpt partijen om de inhoudelijk kwestie te scheiden van persoonlijke en
relationele spanningen door veel te vragen, door veel te benoemen en door partijen expliciet
te vragen of zij met een voorlopig oordeel over de inhoud van hun geschil alsnog met
elkaar in gesprek zouden willen gaan. Als de relationele spanning tussen partijen zo hoog
is dat het in de zaak eigenlijk meer om het psychologische conflict draait dan om inhoude-
lijke kwesties, past een gidsende weg om partijen te helpen hun conflict los te laten.
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Keuze van de weg afhankelijk van de situatieFiguur 8

Om een keuze te kunnen maken uit deze drie wegen zal de rechter op grond van het dossier
en op grond van zijn indruk bij aanvang van de zitting moeten inschatten in hoeverre er
sprake is van geringe of grote spanning op relationeel niveau. Dat kan hij doen door te
observeren en door vragen te stellen op relationeel, gevoels- en appellerend niveau. Ook
zal hij moeten inschatten of tijdens de zitting merken of partijen voldoende in staat zijn
om inhoudelijke kwesties te scheiden van de persoonlijke relatie. Op grond van die
bevindingen zal hij kiezen voor een communicatieve route en zich daarmee effectief richten
op het oplossen van conflicten tussen burgers.

Te allen tijde kan van route worden gewisseld. De rechter die de bemiddelende weg
wil bewandelen kan er gaandeweg achter komen dat de verhoudingen tussen partijen
dermate verstoord zijn dat een gelijkwaardig onderhandelingsproces niet tot de mogelijk-
heden behoort. Hij kan dan overstappen naar de luisterende weg en een goed gemotiveerd
voorlopig oordeel geven of vonnis wijzen. De rechter die de luisterende weg bewandelt,
kan ontdekken dat partijen zich zo identificeren met het conflict en dermate vijandig naar
elkaar zijn, dat een gidsende route effectiever lijkt voor de oplossing van het conflict. De
rechter die de gidsende weg bewandelt, kan tijdens de mondelinge behandeling niet verder
komen omdat iemand de derde stap in de matrix niet kan maken. Hij kan geen doel for-
muleren en ziet (nog) geen toekomst. De problemen en de gevoelens zijn nog te groot of
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het verlies dat iemand heeft geleden is nog niet verwerkt of nog niet genomen. Een overstap
naar de luisterende weg lijkt dan meer geboden.

2.7 Trainen en ontwikkelen van zittingsvaardigheden

Het civiele zittingswerk vraagt veel van rechters. Het vraagt om communicatieve vaardig-
heid, om inzicht in de patronen waarin mensen verstrikt kunnen raken en om begrip voor
mensen in crisis. Het vraagt ook om zelfkennis en -inzicht met betrekking tot de eigen
omgang met conflicten.

De ontwikkeling van zittingsvaardigheden eist tijd en aandacht. Tijd die tijdens de opleiding
wordt verdeeld in praktijktijd (leren op de rechtbank) en cursustijd (leren op het oplei-
dingscentrum). In trainingen kan het leerproces worden versneld en dat is een groot goed.
Maar ook ervaren rechters hebben baat bij trainingen waarin zij hun arsenaal aan zittings-
vaardigheden kunnen uitbreiden, verdiepen of verfijnen.

Bij het ontwikkelen van zittingsvaardigheden voor civiele rechters zijn de volgende aan-
dachtspunten van belang.
1. Onderken dat er verschillende communicatieve wegen bewandeld kunnen worden en

onderzoek ze.
2. Leer de eigen favoriete weg kennen en ontdek waarom je daarmee in bepaalde situaties

minder goed uit de verf komt of minder effectief bent.
3. Ontwikkel vaardigheden die passen bij de minder favoriete weg en leer ze toe te passen

in de praktijk.
4. Ontwikkel sensitiviteit voor de relationele componenten in het conflict en de mate

waarin partijen het geschil van de persoonlijke relatie kunnen scheiden.
5. Geniet van het leerproces.
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