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Over nieuwsgierige  
rechtbanken en innoverende 
rechters
Hilke Grootelaar 

Op het moment van schrijven verblijf ik 
voor de Annual Meeting on Law and 
Society in Toronto. Deze jaarlijkse 
conferentie wordt drukbezocht door 
een variëteit aan wetenschappers. 
Juristen, politicologen, sociologen en 
psychologen komen samen in sessies 
met thema’s als Courts, Judges and 
Inequality; Emotion, Judging, and the 
Nature of Legal Reasoning en Judges, 
Courts, and Technology. Naast het 
bezoeken van interessante panels en 
lezingen is er voldoende tijd om op 
informele wijze te spreken met weten-
schappers van andere continenten over 
het wel en wee van het zijn van een 
empirisch onderzoeker op het grens-
vlak van recht en samenleving.  

Gisteren was zo een moment. Tijdens 
het bespreken van onze papers raakte 
ik in gesprek met een Amerikaanse en 
een Canadese wetenschapper over het 
verzamelen van data in rechtbanken. 
De Canadese wetenschapper was 
ongelofelijk blij met het diepte-inter-
view dat ze had afgenomen met wel-
geteld één rechter in Ottawa. De 

Amerikaanse wetenschapper legde uit 
dat van de 149 jeugdrechters in de 
staat Georgia die zij had benaderd, er 
acht uiteindelijk wilden meewerken aan 
een telefonisch interview van twintig 
tot dertig minuten. Deze 149 jeugd-
rechters had zij kunnen bereiken door-
dat de e-mailadressen van alle rechters 
openbaar beschikbaar waren via de 
Council of Juvenile Court Judges in 
Georgia. De Canadese was onder de 
indruk: dat die e-mailadressen zomaar 
vindbaar waren! Voor haar was het een 
enorme bureaucratische exercitie 
geweest om in contact te komen met 
die ene rechter waarbij ze voor het 
verkrijgen van toestemming verstrikt 
was geraakt in een doolhof van proce-
dures.

‘En jij, hoeveel rechters heb jij gespro-
ken?’ vroegen ze mij. Met enige 
schroom vertelde ik dat er aan mijn 
laatste studie maar liefst 38 rechters 
hebben meegewerkt, in 207 verschil-
lende zaken. Deze rechters vulden 
zowel voorafgaand aan als na afloop 
van de zitting een vragenlijst voor mij 
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in. De vragenlijst voorafgaand aan de 
zitting vroeg hen op een 7-puntschaal 
aan te geven wat zij dachten dat er 
voor de rechtzoekende op het spel 
stond en hoeveel belang de rechtzoe-
kende aan deze zaak hechtte. De 
vragenlijst na afloop van de zitting 
vroeg hen wederom op een 7-punts-
schaal in hoeverre zij dachten rechtzoe-
kenden eerlijk en rechtvaardig behan-
deld te hebben. Daarvoor gebruikte ik 
stellingen als ‘Ik heb de indruk dat ik 
onpartijdig heb opgetreden’ en ‘Ik heb 
naar de mening van eiser geluisterd’. 
Zelf zat ik als onderzoeker op de gang, 
waarbij ik de rechtzoekenden in deze 
rechtszaken dezelfde vragenlijsten 
voorafgaand aan en na afloop van de 
zitting voorlegde. 

’Well, that is really amazing!’ Niettegen-
staande het feit dat ik de complimenten 
van Amerikaanse collega’s doorgaans 
met een korreltje zout neem vanwege 
hun excessieve gebruik van superlatie-
ven en hun ietwat overdreven uitbun-
digheid, weet ik dat deze opmerking op 
zijn plek is. Want het is ook echt gewel-
dig. Vergeleken met het bureaucrati-
sche proces en de hoeveelheid afwijzin-
gen die zij hebben moeten doorstaan, 
mag ik mij zeer gelukkig prijzen met de 
medewerking van ‘mijn rechters’. Je 
moet er maar zin in hebben, telkens na 

afloop van de zitting – nog voordat het 
raadkameren kan beginnen – voor een 
of andere onderzoekster van de Univer-
siteit Utrecht een vragenlijst invullen. En 
dat niet één keer, maar voor sommige 
rechters wel een keer of vijf. 

De reacties die ik krijg op dit soort 
conferenties bevestigen mijn eigen 
opvatting over het onderzoeksproces 
dat ik de afgelopen drie jaar ben door-
gegaan: ik ben een bofkont en ik prijs 
de rechtbank waar ik mijn onderzoek 
heb uitgevoerd voor haar open en 
vooral nieuwsgierige houding. Op de 
vraag van mijn internationale collega’s 
hoe het mij gelukt is om toegang te 
krijgen tot zowel de rechtzoekenden in 
de gangen als de rechters die de zaken 
behandelden, luidt mijn eenduidige 
antwoord: omdat de rechtbank innova-
tief is en wil leren van wetenschappe-
lijke inzichten en van haar omgeving. 
De Nederlandse rechtspraak heeft haar 
blik naar buiten gericht en zoekt tegen-
woordig actief aansluiting bij de samen-
leving. Haar huidige strategie is een 
maatschappijgeoriënteerde, waarin een 
centrale rol is weggelegd voor de 
rechtzoekende en hetgeen hij of zij van 
rechtspraak verlangt.1

En wat is dat dan, wat rechtbanken die 
medewerking verlenen aan onderzoe-

1 Zie voor meer hierover H.A.M. Grootelaar & K. van den Bos, ‘Naar meer ervaren legitimiteit van de Nederlandse 

rechtspraak’ in: R. Ortlep, F. Groothuijse, J. Kiewiet & R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: 

Wolf Legal Publishers 2016, p. 275-298.
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ken zoals het mijne, leren van de 
onderzoeksresultaten? Op 25 mei heb 
ik mijn proefschrift Interacting with 
Procedural Justice in Courts in het 
openbaar verdedigd en niet geheel 
onverwacht, was dit een van de vragen 
van mijn opponenten.2 Dit is natuurlijk 
een legitieme vraag voor een jurist, 
rechter of rechtswetenschapper om te 
stellen. Bovendien is dit een vraag die 
ik altijd in mijn achterhoofd heb gehou-
den bij het ontwerpen, uitvoeren en 
opschrijven van mijn onderzoek. 

In mijn proefschrift onderwerp ik het 
belang van het veel onderzochte soci-
aalpsychologische concept ‘ervaren 
procedurele rechtvaardigheid’ aan een 
kritische toets door te onderzoeken of 
eerlijk en rechtvaardig behandeld 
worden door de rechter er daadwerke-
lijk toe doet voor rechtzoekenden in de 
Nederlandse rechtbankcontext. Dit heb 
ik gedaan door het concept te onder-
zoeken in samenspel met andere zaken 
die óók een belangrijke rol spelen voor 
rechtzoekenden tijdens de procedure 
bij de rechtbank, zoals de vraag of zij 
van de rechter een gunstige of ongun-
stige uitspraak hebben ontvangen en 
de vraag wat er voor deze rechtzoeken-
den op het spel stond. Twee van mijn 
drie kwantitatieve empirische studies 
heb ik uitgevoerd in vijf verschillende 
typen rechtszaken (Mulderzaken, huur-

rechtzaken, bestuursrechtzaken, politie-
rechterzaken en Wsnp-zaken) die dien-
den in een rechtbank.

Het voert te ver om op deze plek op al 
mijn resultaten in te gaan; al zou ik dat 
natuurlijk met plezier doen. Wat ik hier 
wel graag zou willen uitlichten, is de 
studie waarin ik de perceptie van 
rechters aan die van rechtzoekenden 
probeer te koppelen. Uit dit onderzoek 
blijkt hoe lastig het is voor de ‘gever’ 
van procedurele rechtvaardigheid, de 
rechter, om in te schatten wanneer een 
procedure als eerlijk voelt voor de 
‘ontvanger’, de rechtzoekende. Dat is 
ook niet heel vreemd, want we hebben 
hier te maken met twee verschillende 
psychologische indrukken van dezelfde 
zitting: die van de rechter als expert en 
die van de rechtzoekende als leek. De 
antwoorden van rechters laten zien dat 
zij een meer algemene, overkoepe-
lende inschatting van de door hun 
gegeven rechtvaardigheid geven, 
ongeacht de zaak waarin zij op dat 
moment betrokken zijn. Dit kan bete-
kenen dat zij zichzelf consequent hoog 
scoren op procedurele rechtvaardig-
heid, of dat zij de zaken gedecontextu-
aliseerder en abstracter beleven dan 
rechtzoekenden. Rechtzoekenden 
koppelen de door hun ontvangen 
rechtvaardigheid logischerwijs veel 
meer aan hun eigen specifieke zaak. 

2 H.A.M. Grootelaar, Interacting with Procedural Justice in Courts, Universiteit Utrecht, 2018. Het proefschrift is te 

downloaden via www.narcis.nl.  
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Waarin de antwoorden van rechters en 
rechtzoekenden wel meer overeenkwa-
men, was in de beantwoording van de 
vraag wat er voor rechtzoekenden op 
het spel stond. Zo blijkt dat wanneer 
rechtzoekenden aangeven dat er voor 
hen veel op het spel staat, rechters het 
belang van de zaak ook als relatief 
belangrijk voor rechtzoekenden 
inschatten. 

De bevindingen van deze toch wel vrij 
pionierende studie presenteer ik over-
morgen, hier in Toronto. Ik ben 
benieuwd hoe mijn procedural jus - 
tice-collega’s denken over de opzet en 
de uitkomsten van deze studie. Eén 
ding is zeker: vol trots zal ik spreken 
over deze unieke Nederlandse onder-
zoekscontext en de medewerking van 
rechters. Als ik terugkom, staat de 
rechtbank waar ik mijn studies heb 
uitgevoerd op het programma. Op 
initiatief van de participerende rech-
ters, die willen leren van mijn uitkom-
sten. Minstens zo belangrijk als de 
reactie van mijn wetenschappelijke 
peers is de reactie van mijn onder-
zoeksdeelnemers zelf. Hoe denken 
rechters over de ingevulde vragenlijs-
ten? Waar liggen volgens hen de 
verklaringen voor het ontbreken van 
een relatie tussen de gegeven en 
ontvangen rechtvaardigheid? En mis-
schien wel het belangrijkste: hoe 
moeten we vervolgonderzoek aanpak-
ken om meer grip op deze materie te 
krijgen? Ik ben dankbaar dat ik voor de 
beantwoording van deze vraag zowel 

kan putten uit feedback van rechts-
wetenschappers als rechters. Weten-
schappelijke vooruitgang en praktische 
innovatie gaan op deze manier hand in 
hand! 




