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Thema:

Op verhaal komen

Essay
Verhaal, conflict en 
gerechtigheid
Het recht en het verhaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zie 
je bijvoorbeeld in het fictieve proces tegen Meursault uit De vreemdeling van 
Albert Camus en het strafproces tegen O.J. Simpson. 
Door Claudia Bouteligier 41

Beeldverhalen
Waarom Netflix een mediator 
kan helpen
Bij narratieve mediation zijn de conflictverhalen van de partijen het uitgangs-
punt voor de bemiddeling. Maar behalve woorden kunnen ook beelden daarbij 
goed helpen, bijvoorbeeld die uit speelfilms.
Door Marijke Sybesma 22

Favorieten 
De waarheid en andere 
verhalen
De redactie vroeg mediators naar hun favoriete verhaal. Dat schreef Bordewijk, 
verbeeldt Samual L. Jackson in de film The Negotiator, óf dat schreef u zelf. 
Met bijdragen van Rogier Duk, Christina Hosman, Janny Dierx , Liesbeth Klaver en 
Anneloor van Heemstra 
  11, 27, 28, 31, 39, 40

Frank Westerman:
‘Een speler is nergens zonder 
tegenspeler’
Frank Westerman deed als journalist over de hele wereld verslag van conflicten 
als gijzelingen en burgeroorlogen. Hoe ziet hij de verhouding tussen het conflict 
en het verhaal? 
Door Henneke Brink 5
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Geen boek of scenario 
zonder conflict
Geen boek, geen film, geen reportage kan zonder een conflict. Toch vragen we bij 
Tijdschrift Conflicthantering zelden of nooit aan schrijvers, filmers of andere auteurs 
wat zij nu precies van conflicten weten. Hoe ze die verhalen construeren, ontleden, 
verbeelden, opschrijven. Welke dynamiek zij zien, wat ze voelen of meemaken als een 
conflict onderdeel of uitgangspunt wordt bij een creatief proces. Wat dat precies voor 
verhalen zijn, waarin conflicten voor spanning zorgen, maar ook voor ontspanning. 

Dit speciale vakantienummer van Tijdschrift Conflicthantering is juist daaraan gewijd – 
bedoeld voor het zomerse moment waarop onze lezers afstand hebben tot de realiteit 
van zakelijke of persoonlijke conflicten en de hoofdpersonen. En een uitdaging voor 
de redactie: buiten de gebaande paden van praktijk en wetenschap de creatieve sector 
ontdekken. Mediator Anneloor van Heemstra luisterde op locatie naar de verhalen van 
gedetineerde vrouwen en wel als filmmaker, in het kader van een tv-documentaire. 
Haar gevangenen worstelen met hun geschiedenis – hun leven willen ze reconstrueren, 
met een nieuw verhaal. Of neem familiemediator Christina Hosman die meemaakte 
hoe een man een compleet boek samenstelde (en uitgaf!) over het ‘prachtige huwelijk’ 
dat zijn vrouw verried door met een ander een relatie aan te gaan. Verhalen die wogen 
als lood en het gesprek juist verhinderden. 

Henneke Brink, nieuw lid van de redactie van Tijdschrift Conflicthantering, 
interviewde schrijver/journalist Frank Westerman, die ‘Een woord, een woord’ schreef, 
een boek over onder meer de Molukse terreuraanslagen op treinen en een basisschool. 
Bij iedere terreurdaad hoort tegenwoordig een manifest, stelt hij vast. Anders Breivik 
schreef een uitgebreid verhaal, net als de UnaBomber. Zelfs de moordenaar van Van 
Gogh liet een tekst achter op het lichaam van zijn slachtoffer. Altijd ‘hermetische’ 
teksten. Hij stelt vast dat Nederland de zachtst denkbare aanpak bij gijzelingen en 
terreur kent – wij sturen psychiaters op de gijzelnemers af die goed kunnen luisteren. 

Redacteur Lenka Hora Adama interviewde de Turks-Nederlandse documentairemaker 
en onderzoeksjournalist Sinan Can. Hij laat oorlog en conflict zien door de 
persoonlijke verhalen van de mensen die het meemaken. Hij is afgestapt van het 
interviewen van deskundigen. Can: ‘Mensen begrijpen dankzij verhalen elkaars leed 
beter en als ze vooroordelen hebben dan stellen ze hun mening over zaken soms bij.’ 
Lenka was door zijn werk gegrepen: ‘Elke documentaire die ik van hem zag weet me 
te raken door de pure verhalen, die vaak omlijst zijn met stilte. Doordat verschillende 
perspectieven worden belicht is het spannend om ernaar te kijken en luisteren. Het 
lijkt wel mediation’, schrijft ze.

Het levert een rijk nummer op, met onverwachte observaties en inzichten. ‘Ik hoop 
dat ik een steen in de vijver gooi’, zegt Can, over zijn journalistieke werk. De redactie 
van Tijdschrift Conflicthantering hoopt met dit nummer nieuwe perspectieven aan te 
bieden.

Door Folkert Jensma



5tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 4  |  NMv | Sdu

interview We klimmen het trappetje op naar 
zijn werkkamer, de eerste etage van een charmant 
grachtenpandje. De ramen staan open, de zon 
tuimelt naar binnen. Uit een karaf schenkt Frank 
Westerman limonade in, met ijsklontjes. Dan gaat 
hij in zijn bureaustoel zitten. Naast zijn werk tafel, 
in het raamkozijn, ligt het manuscript van zijn 
nieuwste boek. Het verschijnt in oktober van dit 
jaar. De bovenste pagina’s fladderen in de wind. 

Ik heb een exemplaar van Een woord een woord 
meegenomen. Het is zijn voorlaatste boek, versche-
nen in 2016. Het is een interessante exploratie van 
de kracht van het woord in de strijd tegen terreur. 
Hij begint zijn zoektocht bij de Molukse kapin-
gen die zich tussen december 1975 en maart 1978 
voltrokken in Drenthe: twee treinkapingen, een 
gijzeling in een school en in het provinciehuis. 
Hij maakte het als jongetje van heel dichtbij mee. 
In het boek onderzoekt hij de manier waarop de 
gijzelnemers, hun eisen en dreiging met dodelijk 
geweld, tegemoet werden getreden. Hij beschrijft 
de Nederlandse benadering, die aanvankelijk neer-
kwam op tijd rekken, praten en nog meer praten 
– wat niet betekende dat de kapers zich gehoord 
voelden, getuige het feit dat het niet bij één gijze-
ling bleef. Hij contrasteert die strategie met het 

bruut gewelddadige antwoord van de Russische 
autoriteiten op de schoolgijzeling in Beslan door de 
Tsjetsjeense vrijheidsstrijders, in 2004. 

Westerman groef diep om de essentie te vatten. 
Hij sprak met Molukse kapers van toen en met de 
onderhandelaars die werden ingezet. Hij onder-
wierp zich aan een training tot onderhandelaar bij 
gijzelingen en bezocht een internationaal sympo-
sium van terrorisme-experts. Zijn aandacht richtte 
zich op de transformatie, zoekend naar het punt 
waarop vreedzame middelen het winnen van 
geweld, of wanneer ideologisch fanatisme veran-
dert in een visie die gematigd is. 

Een woord een woord is een intellectueel 
onderzoek van strijd en conflict, maar 
in je carrière heb je het conflict ook heel 
letterlijk opgezocht, als journalist en 
correspondent in oorlogsgebieden. Kun 
je vertellen waar die interesse vandaan 
komt?
‘Ik wilde vroeger ontwikkelingswerker worden. 
Ook schrijver hoor, maar dat sluimerde toen nog. 
Mijn studie, tropische landbouw, bracht mij in 
de Andes. Ik liep stage bij een irrigatieproject en 
draaide een jaar mee in een circus van internati-

Door Henneke Brink
Foto’s: Shody Careman

Frank Westerman maakte als jongetje de Molukse treinkapingen van 
dichtbij mee. Later deed hij als journalist over de hele wereld verslag van 
conflicten als gijzelingen en burgeroorlogen. Hoe ziet hij de verhouding 
tussen het conflict en het verhaal? Kunnen de verhalen die je vertelt 
helpen om een conflict te begrijpen en te hanteren?

Frank Westerman:  

‘Een speler is nergens  
  zonder tegenspeler’
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onale ngo’s. Op een gegeven moment waren er in 
het stadje aan het Titicacameer waar ik zat wel 
88 verschillende organisaties gevestigd. Allemaal 
hadden ze een fourwheeldrive met een mooi logo, 
allemaal deden ze “iets goeds” – en “iets goeds” 
was in dit geval synoniem voor “opbouwend”. 
Want ontwikkeling veronderstelt een weg omhoog. 
Dat zit erin gebakken.’

‘Tegelijkertijd woedde 60, 70 km verderop een 
oorlog tussen het Lichtend Pad, Sendero Luminoso, 
en het leger. Beide partijen gingen grof, verwoes-
tend tekeer. Er was een dorp waar een commando 
van Sendero Luminoso een volkstribunaal had 
ingericht. Dat eindigde ermee dat het hart van de 
burgemeester, el alcalde, uit zijn lijf werd gesne-
den en op een deur werd gespiest. Maar daarna 
kwam het leger, en zij stelden de vraag: wie heeft 
ze geholpen? En dan werd iemand aangewezen met 
wie het dan op min of meer dezelfde manier af liep. 
Dergelijke wreedheid, en ook het afbreken, achter 
je rug, noopte tot de vraag: wat doe ik hier? Wat 
doen wij in het ontwikkelingswerk hier? Ik wil wel 
mijn handen uit de mouwen steken, maar wat heeft 
het voor zin? Ik ben toen in de zijlijn gaan staan 
om meer te beschouwen in plaats van te handelen, 
en dat leidde tot een stuk voor het Parool. Ineens 
was ik geen aspirant irrigatie-ingenieur meer, 
maar iemand die vragen stelde en schreef. Een 
journalist.’

‘Mijn hele werk is doortrokken van een zeker enga-
gement. Die betrokkenheid met de dingen om mij 
heen, dat is waarom ik de dingen doe die ik doe, 
waarom ik de deur uit loop. Maar als je de volgende 
vraag stelt: waarin ligt die betrokkenheid precies, 
dan kan ik niet meteen een kleur noemen, of een 
groep, of een vaandel waar ik achteraan loop. De 
rode draad is dat ik wil dat de dingen goed gaan 

in de samenleving. In “samenleven” zit het woord 
“samen”. Dat moet toch kunnen lukken, zou je 
denken? Laten we ons daar dan hard voor maken.
Maar er komt onherroepelijk een moment waarop 
de sturm und drang, het ideaal, je hemelbestormen-
de enthousiasme, verkeert in het tegendeel. Het 
kan zijn dat de dingen niet gaan zoals je wenst, er 
kan ook een burgeroorlog zijn, of iets anders totaal 
verwoestends. Het opbouwen en het afbreken zijn 
twee kanten van dezelfde medaille, en het kantel-
punt bepaalt het verhaal. Waar gaat het mis? Je kan 
het eigenlijk terugbrengen tot de vraag: waar slaat 
de droom om in een nachtmerrie?’

Kun je iets vertellen over het belang van 
conflict in je boeken?
‘Alle verhalen zijn uiteindelijk terug te voeren op 
de Griekse tragedies, met niet alleen een prota-
gonist maar ook een antagonist. Een speler is 
nergens zonder tegenspeler. Een personage streeft, 
maar de tegenspeler maakt het hem moeilijk. Er is 
weerwerk nodig. Daarin zit het conflict. Dat zijn 
prachtige sjablonen waar je op kunt variëren en die 
je kunt ontregelen. Je kunt zeggen: het goede wint 
altijd, maar je kunt ook de kwade genius, de boos-
aard laten zegevieren.’

In mediation probeer je een conflict te 
veranderen door, grof gezegd, de focus 
te verleggen van de standpunten naar 
de achterliggende belangen, zodat het 
‘samen’ weer terugkomt en er weer iets 
goeds kan ontstaan. Heb jij ook een derge-
lijke ambitie als je een conflict beschrijft? 
‘Ik zie in ieder geval parallellen met schrijven.
Een personage is alleen interessant als er een 
verandering plaatsvindt. Mensen die niet verande-
ren, daar kun je geen boek mee vullen. Dan wordt 
het gewoon saai. Ik zoek naar dat verglijden. Dat 
kan met een schok gaan, dan heet het een cathar-
sis, een loutering. Soms neemt de verandering 
meer tijd. Je hebt een idee, maar als je ouder bent 
kom je daarop terug. Of je zet je voor iets in, en 
op latere leeftijd zet je je voor het tegengestelde in. 
Wat is er dan gebeurd? Dat is interessant! Je dacht 
dat je de stabiliteit zelve was, en ineens valt de 
wereld onder je weg. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook 
bij de persoon van Sicco Mansholt in mijn boek De 
Graanrepubliek.1

Die tournures, dat zijn interessante momenten. 
Daar kun je een glimp opvangen van de onderlig-
gende patronen, van de processen waar je normaal 
gesproken geen greep op krijgt. Voor iedere 
persoon die ik beschrijf wil ik vooral weten: wat is 
je drijfveer?’

In Een woord een woord beschrijft Westerman een 
ontmoeting met Abé Sahetapy, de man die met een 

Over Frank Westerman 
Frank Westerman schreef zijn eerste reportage in Peru, waar hij de gewapende 
strijd van het Lichtend Pad van nabij meemaakte. Begin jaren negentig deed hij voor 
de Volkskrant verslag van de oorlog in het voormalige Joegoslavië en drong hij door 
tot de omsingelde, door Dutchbat verdedigde, enclave Srebrenica. Daarna deed hij 
als correspondent voor het NRC jarenlang verslag van de Tsjetsjeense oorlog in de 
Kaukasus. Hij schreef meer dan tien boeken, waaronder Een woord een woord, In 
het land van de ja-knikkers, Stikvallei, De slag om Srebrenica en De graanrepubliek. 
Vijf van zijn boeken zijn bekroond met literaire prijzen. In oktober verschijnt Wij, de 
mens, een zoektocht naar ons fossiele verleden.

In ‘samenleven’ zit het woord ‘samen’. 
Dat moet toch kunnen lukken, zou je 
denken? 
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ruk aan de noodrem in 1975 de eerste treinkaping 
in werking stelde. Hij was dichter geworden. Sinds 
1982 publiceerde hij vijf bundels. 

‘Hij was geradicaliseerd en vervolgens gederadica-
liseerd. Waarom twee keer zo’n omslag? Wande-
lend langs de Maas legde hij uit hoe hij als 22-jarige 
wachtte. Ik vroeg: “Wachtte waarop?”, en hij zei: 
“Tot je gevraagd werd, door de kameraden. Om 
mee te doen aan de gewapende strijd.” Ik vroeg: 
“En dan?” En hij antwoordde: “Dan zei je ‘ja’.” Ik 
zei: “Wacht. Meedoen kan ik begrijpen, maar een 
trein kapen gaat ver. Het vergt voorbereiding. Je 
gaat het tracé verkennen, wapens kopen, je gaat 
in het bos schietoefeningen houden.” Maar hij 
antwoordde: “Zo moeilijk is het niet. Jij kan het 
ook. Een pin uit een granaat trekken? Een geweer 
afvuren? Jij kan het ook. Het is het Songfesti-
val niet.” Dat is wat hij letterlijk zei. “Het is het 
Songfestival niet.” Daarna vertelde hij over zijn 
achtergrond, zijn jeugd, zijn vader, het feit dat hij 
geen broers heeft maar alleen maar zussen, dat 
hij nooit een Nederlander, een niet-Molukker, tot 
zijn vrienden heeft gerekend. Ik vroeg mij af: was 
ik ook radicaal toen ik 22 was? Het antwoord is 
“ja”. Ik heb ook gecollecteerd voor wapens voor El 
Salvador, als student in Wageningen. Als mensen 
vroegen of er van het opgehaalde geld ook wapens 

zouden worden gekocht, dan zeiden we dat dat 
best zou kunnen. Het geld was voor het gewapende 
verzet, ze zouden er niet alleen schoolboeken van 
kopen.’

‘Later kwam ik op Cuba een voortvluchtige RAF-
terrorist tegen met wie ik een tijdje optrok. Ze 
vroeg mij brieven voor haar te posten, aan haar 
kameraden. Dat heb ik gedaan. Ik heb daar nu spijt 
van. Ik had de brieven ook aan de politie kunnen 
afgeven, maar dat deed ik niet. Dus hoeveel scheel-
de mijn radicaliteit met die van Abé, voordat hij de 
trein kaapte? In het boek stel ik de vraag hoe ik zelf 
zou hebben gereageerd als ik in de schoenen van 
Abé had gestaan en mijn kameraden een beroep op 
mij hadden gedaan: “Doe je mee met het gewapend 
verzet?” Ik liet daar eerst een witregel vallen, maar 
toen besloot ik de vraag gewoon te beantwoorden. 
Nu staat er: “Ik denk het wel.” Ik denk niet dat ik 
iemand in de deuropening van een trein had dood-
geschoten, maar wel dat ik “ja” zou hebben gezegd 
op de vraag “doe je mee?”’

En hoe past de nieuwsgierigheid naar de 
kracht van het woord daarbij? 
‘Aan Een woord een woord ligt een heel ondermij-
nende vraag ten grondslag, namelijk of het allemaal 
wel zin heeft, dat praten, het uitwisselen van argu-
menten, het debat, nog maar eens een opiniestuk, 
of de manier waarop ik voor de krant in Rusland de 
opkomst van Poetin beschreef.
Die opkomst viel samen met de tweede Tsjetsjeen-
se oorlog. Poetins carrière is gelanceerd, eerst als 
premier daarna als president, met het aanpakken 
van Tsjetsjeense opstandelingen. Ik was indertijd 
als correspondent voor het NRC naar Zuid-Rusland 
gestuurd. Aan de Terek, het grensriviertje waar 
Tsjetsjenië begint, lagen vier afgehakte hoofden op 
een laken, van drie Britten en een Nieuw-Zeelan-
der. Ze waren gegijzeld, er was iets misgegaan met 
het losgeld, en daar waren hun hoofden. “Kom ze 
maar halen als je durft.” Zo lagen ze daar. Ik belde 
de krant om te vertellen dat ik niet naar Tsjetsje-
nië zou gaan, niet dat riviertje over. Later kwamen 
de vluchtelingen over de Kaukasus. Ik wilde met ze 
praten, maar mijn Russische fotograaf zei: “Frank, 
nu! Wegwezen!” Hij dacht dat we daar zouden 
worden ontvoerd, mee zouden worden genomen 
de grens over. We moesten weg, het was te onvei-

Heeft het allemaal wel zin, dat praten, 
het uitwisselen van argumenten, het 
debat, nog maar eens een opiniestuk?



9tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 4  |  NMv | Sdu

lig. Toen werd ik boos, want ik besefte dat ik zo 
mijn werk helemaal niet meer kon doen. Moest ik 
dan in Moskou in mijn kantoortje beschouwingen 
gaan schrijven? Wat was eigenlijk mijn werk, wat 
deed ik daar? Ik was feiten aan het delven, als de 
ruwe brandstof voor het debat. Maar dat werd mij 
onmogelijk gemaakt. Tsjetsjenië werd een blinde 
vlek op de kaart, zoals dat nu geldt voor Syrië.
Eigenlijk was dat het startpunt van Een woord een 
woord. Doorredenerend kwam ik vanzelf uit op de 
vraag: waarom schrijf ik boeken? Waarom schrij-
ven? Het is dezelfde existentiële vraag die ik in 
Peru ook had: wat is de zin hiervan? Ik zoek een 
goede reden, wil mijn overtuiging terug. Ik wil 
terrein terugwinnen op de idee dat het woord een 
slap kruid is dat niet is opgewassen tegen geweld. 
In het boek wilde ik proberen op alle fronten dat 
afkalvende geloof in de kracht van het woord terug 
te winnen.’

Om die kracht van het woord lijfelijk te ondervin-
den meldde Westerman zich bij het politietrai-
ningscentrum in Ossendrecht, bij de School voor 
Gevaar- en Crisisbeheersing, waar hij als figurant 
een kapingsoefening onderging en werd getraind 
tot onderhandelaar bij gijzelingen. 

‘In die training stond iemand met een mes tegen-
over iemand met lege handen, iemand die alleen 
beschikt over het woord en lichaamstaal. Een 
asymmetrisch duel. Wat is in zo’n situatie de 
kracht en zwakte van het woord, tegenover geweld? 
Ik stond voor een man die zijn vrouw vasthield met 
een mes op haar keel. Hij hield haar zo vast en wilde 
dat ik haar “hoer” zou noemen. Als ik dat niet zou 
doen, dan ging hij haar vermoorden. Hij schreeuw-
de: “En hoe ga je haar noemen?” Ik antwoordde: 
“Daar gaat het nu even niet om.” De instructeur 
corrigeerde: “Nee, daar gaat het hem juist wel 
om!” Even later zei de man met het mes letterlijk: 
“Wat zou jij d’r van vinden als jouw wijf d’r eigen 
laat uitwonen door een grote neger, drie keer in 
de week?” De instructeur zei: “Frank, je hebt drie 
aanknopingspunten: een grote neger? Drie keer in 
de week? Is dat wat er gebeurt? Vraag het! Laat ze 
zich echt uitwonen door een grote neger? Drie keer 
in de week?” Het klinkt zo evident, maar het lukte 
mij niet om te bedenken waarom ik haar een hoer 
moest noemen. Hij vond dat ze vreemd ging, dat ze 

een slet was. Hij had haar kennelijk betrapt. Als ik 
nou maar de mogelijkheid had om in zijn weerzin-
wekkende hoofd te kruipen en te herkennen: “Goh, 
dáár zit hij mee!” Dan had ik een opening en een 
aanknopingspunt. Het ging dan niet om sympa-
thie, het ging om empathie – zo’n schaars goed. De 
instructeur zei tegen mij: “Frank, jij bent schrijver, 
jij moet dat toch in de vingers hebben?”

Hoe heeft het schrijven je visie op conflict 
veranderd? 
‘We zijn geweld inmiddels zo anders gaan beschou-
wen dan voorheen. Ik ook, niet in de laatste plaats.’ 
Westerman vertelt hoe hij als figurant heeft 
meegedaan aan een nachtelijke kapingsoefening 
van het M-squadron, de antiterreurbrigade. ‘Als je 
in een gekaapt KLM-toestel zit komen die jongens 
je bevrijden. Dat heb ik meegemaakt. Ze kwamen 
aanrollen met pantservoertuigen met daarop 
gemonteerde trappen, en ineens waren ze alle-
maal binnen. Als figurant in zo’n kaping wilde ik 
ze omarmen, die mannen met schilden en helmen!’ 
Dit terwijl hij als student in Woensdrecht, demon-
strerend tegen kernwapens, diezelfde mannen 
zag als de vijand. ‘“Fascisten” werden ze toen 
genoemd. Toen in Woensdrecht zag ik ze als de 
belichaming van de foute kant, maar ik besef dat ik 
ze wil bedanken als ik tijdens die oefening uit dat 
vliegtuig stap. En dat is niet iets van mij alleen, wat 
ik hier beschrijf.’ 

Westerman ziet de veranderde perceptie van 
geweld als een algemene verschuiving van de laat-
ste decennia. ‘Vroeger stuurden we ontwikkelings-
werkers de wereld in. Dat doen we niet meer. In 
plaats daarvan sturen we tot de tanden gewapende 
mariniers.’

Frank Westerman 
(in het lichtblauw) 
tijdens de onderhan-
delingstraining in het 
politietrainingscentrum
in Ossendrecht, uit de 
uitzending van Pauw
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Henneke Brink is 
Mfn-registermediator, 
buurtbemiddelaar, jurist en 
redactielid van dit tijdschrift

Wat betekent dit voor de relatie van het 
woord tot het zwaard?
‘Ik denk dat het woord niet zonder zwaard kan. 
Het zwaard beschermt de dingen die ons lief zijn. 
Een debat in de Balie móét kunnen plaatsvinden, 
en desnoods met een cordon politie eromheen. 
Maar het omgekeerde is ook waar. Het zwaard 
heeft het woord ook nodig.’

‘Ik begon mijn verkenning met heel eenvoudige 
vragen. Kunnen woorden opgewassen zijn tegen 
kogels? Hebben wij een weerwoord tegen terreur? 
Maar al gauw zag ik in dat die tegenstelling vals 
was – alleen al omdat ook (of juist ook) de terrorist 
zich bedient van enorme pamfletten, boekwerken 
en heilige boeken. Dus die politieke terreurdaad 
kan niet zonder bijsluiter, er moet een lap tekst 
bij. Anders Breivik die eerst een manifest post op 
het internet voordat hij de deur uitgaat naar dat 
eilandje. Mohammed Bouyeri die niet alleen een 
dolk priemt in de borst van Theo van Gogh, maar 
er ook een lap tekst bij doet. Ulrike Meinhofs Das 
Konzept Stadtguerilla; met dezelfde verbetenheid 
waarmee een ander een mitrailleur overhaalt zit 
Ulrike haar typmachine te bedienen. Zelfs in de 
woestijn: die mannen in die oranje pakken zoals 
Jihadi John, delen eerst hun “Message to America” 
voordat ze de keel van hun slachtoffer doorsnij-
den. Het is bijna een spervuur van ideologische 
rechtvaardiging van moord, een gijzeling, van een 
terreurdaad die gaat komen.’ 

‘De tegenstelling is dus niet: “Wij beschaafden 
hanteren het woord, zij barbaren hanteren het 
wapen.” Nee, zij die het wapen hanteren putten 
zich uit in teksten. Maar het kenmerkende van die 
teksten, zoals die van Ulrike Meinhof, van Anders 
Breivik, is dat die hermetisch zijn. Er staan geen 
vragen in, er is geen twijfel, geen zelfspot, geen 
humor. Alle woorden liggen in elkaars verlengde, 
allemaal wijzen ze op die ene uitkomst. Eigenlijk 
wordt het filosofisch denkraam zo smal als een 
schietgat. Mensen zijn niet meer zichtbaar, enkel 
nog targets, in de verte. Deze taal is te contraste-
ren met een ander soort taal: de taal waarmee je 
een opponent een vraag stelt. Dat is een taal die 
kracht heeft.

Om dat tot uiting te laten komen heb ik de 
“softs” denkbare aanpak van terreur tegenover de 
meest gewelddadige geplaatst: ik heb de “Dutch 
 Approach” gecontrasteerd met wat ik de “ Russian 
Approach” noem. Hoe wij omgingen met de gijze-
lingen in Boven-Smilde tegenover hoe Poetin 
omging met de gijzeling in Beslan. Poetin zei 
letterlijk op de televisie: het prestige van de staat 
stond op het spel! We konden niet anders! Wat 
is dat “prestige”? Als je het Kremlin hebt gezien 
weet je wat het is. Macht. Macht werd ondermijnd. 
Onderhandelen zien de Russische leiders als een 
teken van zwakte en luisteren is ongeveer je ziel 
weggeven. De waardering van luisteren is nul in 
de Russian Approach. Maar wat zegt Havinga, 
de psychiater die ten tijde van de treinkapingen 
als onderhandelaar optrad? Hij zei: “Mulder [ook 
onderhandelaar met zelfde achtergrond] en ik 
werden opgebeld door justitie. We zijn psychiaters 
en we moesten naar die treinkapingen. Want bij 
justitie heerst het idee; psychiaters kunnen goed 
praten! Een geweldige misvatting! Ons vak is niet 
praten, ons vak is luisteren!”’

Er valt een stilte. Dan vertelt Westerman hij hoe 
nu, veertig jaar na de gijzeling in Boven-Smilde, 
huiskamertoneel wordt opgevoerd in het dorp. Een 
initiatief van de bewoners, waaraan Molukkers en 
niet-Molukkers meedoen. Mensen uit beide groe-
pen komen een voor een binnen en vertellen over 
hun leven en belevingen van toen. 
‘Maar liefst veertig jaar na dato vond het dorp het 
woord, in gestileerde vorm, langs de weg van de 
kunst, als manier om de wond te helen.’ b

Noot
1.  Westermans boek De Graanrepubliek verscheen in 

1999. Mansholt was minister van Landbouw onder 
zes kabinetten Drees, van 1945 tot 1958. Hij dwong 
boerenbedrijven te groeien, wat voor veel kleine 
boeren het faillissement betekende. Later kwam 
hij tot de overtuiging dat zijn uitgangspunt onjuist 
was geweest; de kleine boer moest juist worden 
gekoesterd.

Met dezelfde verbetenheid waarmee 
een ander een mitrailleur overhaalt zit 
Meinhof haar typmachine te bedienen
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favoriet
Natuurlijk kent iedere lezer Karakter 
van F. Bordewijk, in 1938 voor het eerst versche-
nen. Maar voor degenen die niet honderd procent 
zeker weten of het verhaal zich nu afspeelde in 
de Archipelbuurt van het negentiende-eeuwse 
(toen nog) ’s-Gravenhage of in Voorschoten ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog eerst een korte 
samenvatting.

Jacob Willem Katadreuffe, hoofdpersoon van het 
boek, is rond 1900 geboren als de onwettige zoon 
van de deurwaarder Dreverhaven en diens toen 
achttienjarige huishoudster Joba. Het boek heeft 
als ondertitel Roman van zoon en vader, maar is 
in hoofdzaak vanuit het perspectief van de zoon 
geschreven. Na als nette arme te zijn opgevoed, 
begint Katadreuffe een sigarenwinkel. Die fail-
leert. Na dat faillissement komt hij te werken op 
het Rotterdamse advocatenkantoor Stroomkoning 
waaraan zijn curator mr. De Gankelaar verbonden 
is. Hij haalt dan eerst het staatsexamen en daar-
na de Leidse meestertitel en moet aan het eind 
van het boek ongeveer dertig jaar oud zijn. Voor-
naamste thema is het streven van vader om zoon 
tegen te werken. De vader zit achter het eerste en 
een tweede faillissement en ziet een derde poging 
falen. Het boek toont, uiterst subtiel, de karak-
terontwikkeling van Katadreuffe, die – heel lang-
zaam  – leert relativeren, iets waaraan zijn vader 
nooit is toegekomen.

Door Rogier Duk

Heeft niet iedereen een favoriet boek dat hij keer op keer herleest? 
Omdat het blijft boeien, omdat het raakt aan het persoonlijke leven, of 
omdat het werkzame leven erin doorklinkt? Voor advocaat Rogier Duk is 
dat Karakter.

  Bordewijk en het  
onoplosbare conflict

Ik moet een jaar of vijftien zijn geweest toen ik het 
boek voor het eerst las. Ik begreep er vermoede-
lijk heel weinig van, maar heb het in de loop der 
tijd meermalen herlezen. Het boek bleef in mijn 
herinnering, alleen al omdat telkens wanneer ik 
het thuis ter sprake bracht, mijn, in 2012 overleden, 
vader kwam met een reeks (vaak uitvoerige) cita-
ten; ik noem er hier straks enkele. Elke keer dat ik 
het boek herlas, trof mij weer iets anders.

Zo viel mij eerst bij mijn herlezing ten behoeve van 
deze beschouwingen op hoe liefdevol het portret is 
dat Bordewijk schildert van de Rotterdamse wijk 
Tuindorp Vreewijk, al kan het zijn dat zijn warmte 
niet in de laatste plaats is ingegeven door de prach-
tige namen die de straten daar dragen, zoals de 
Groene Zoom en de Enk. Zelf herinner ik mij goed 
de in die wijk gelegen Lange Geer, waaraan mijn 
grootouders van moederszijde woonden (op no. 
218) en waar ik als kind ’s zomers vaak logeerde. 

Karakter is niet alleen de ‘roman van zoon en 
vader’ van de ondertitel. Het is zoveel meer. Aan 
het slot maakt zoon Katadreuffe de balans op van 
zijn leven tot dat moment, nadat hij vader Drever-
haven (min of meer) heeft overwonnen, en hij 
beschouwt daartoe wie in zijn leven, zoals in het 
boek beschreven, een rol hebben gespeeld. 
Dat is in de eerste plaats zijn vriend Jan Maan, 
communist tussen de twee wereldoorlogen. Met 
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behulp van die figuur weet Bordewijk, onder meer, 
de maatschappelijke verhoudingen uit het interbel-
lum treffend te schetsen. Zo zou een communist 
in die tijd niet tot de balie zijn toegelaten, reden 
waarom Katadreuffe zijn vriendschap met Jan 
Maan aan de plaatselijke Deken moet uitleggen als 
hij advocaat wil worden. Dat is belangrijk, omdat 
de roman óók gaat over (wat zo lelijk heet) sociale 
emancipatie (en de offers die dat van het opklim-
mende individu vraagt).

Een mooi detail in dat verband is het aarzelend 
door Jan Maan aanvaarde verbod om deel te gaan 
nemen aan communistische rellen, in de achter-
buurten van Rotterdam. Dat verbod komt van 
moeder Joba, bij wie Jan Maan kostganger is. De 
roman is ook het verhaal van zoon en moeder, en 
daarmee van twee mensen die elkaar zo na staan 
en die zo overeenstemmen in, vooral, trots dat 
dat normaal contact aanzienlijk bemoeilijkt. Een 
van de allermooiste zinnen uit het boek is die 
over het spaarbankboekje dat Joba aan haar zoon 
wilde nalaten door een in dat boekje met de hand 
geschreven opdracht: ‘Het testament: onwettig, 
ongeldig, onnodig. Het sublieme testament.’ (Dat 
citeerde mijn eigen vader, onder meer.)

Onbeschrijflijk teder is hoe Bordewijk de verhou-
ding tussen Katadreuffe en Lorna Te George, de 
beste secretaresse op het kantoor, beschrijft. Een 
beter portret van een ongeconsumeerde liefde ken 
ik niet. Treffend detail: hij woont op kantoor, zij 
komt een keer op zijn sjofele kamers op visite, en 
zij zeggen elkaar niets. Het pakkendste detail over 
deze relatie is wanneer hij haar, met kinderwagen, 
aan de Maas ontmoet, moeder Joba vraagt of zij 
al verkering had toen hij haar op kantoor leerde 
kennen en, na het ontkennend antwoord van haar 
zoon, simpelweg zegt: ‘Sukkel’. (Ook dat citeerde 
mijn eigen vader vaak.)

Het boek is, zeker voor mij als advocaat, niet in de 
laatste plaats zo aantrekkelijk omdat het een prach-
tig portret schildert van een advocatenkantoor, 
zowel van het ondersteunend personeel, waartoe 
Katadreuffe eerst behoort, en de verhoudingen 
daartussen als van de verschillende daar werkzame 
advocaten. Misschien is het boek door de Zuidas en 
vergelijkbare aberraties niet meer helemaal up-to-
date, maar ik, sinds 1972 Haags advocaat, herken 
de verschillende types advocaten op het kantoor 
met gemak. Aan Mr. Stroomkoning kan ik niet 
denken zonder mijn voormalige compagnon (en 
oud-minister) Y. Scholten – de beste vergadervoor-
zitter die ik heb meegemaakt – voor mij te zien, 
en juffrouw Kalvelage heeft veel gemeen met mr. 
Minkenhof, eerst advocaat-generaal bij en later lid 
van de Hoge Raad der Nederlanden.

Maar het belangrijkste in het boek is de verhouding 
tussen vader Dreverhaven en zoon Katadreuffe. Die 
verhouding blijft ook na de zoveelste herlezing van 
het boek raadselachtig. De weigering van Joba om 
met Dreverhaven te trouwen of zelfs maar alimen-
tatie voor hun zoon te ontvangen is, ongetwijfeld, 
een mogelijk motief voor zijn tegenwerking van 
Katadreuffe op diens zo ernstig en volhardend 
nagestreefde weg omhoog. Maar in een cruci-
ale passage aan het slot van het boek antwoordt 
Dreverhaven Katadreuffe op de vraag waarom hij 
hem zo heeft tegengewerkt: ‘Of meegewerkt.’

Is Karakter, tachtig jaar na het eerste verschijnen, 
verouderd? Ja en, vooral, nee. Het is ongetwijfeld 
verouderd in zijn taalgebruik, waarin het expres-
sionisme van het jaar van verschijnen van tijd tot 
tijd doorklinkt. En het is verouderd in, bijvoor-
beeld, zijn blik op de verhouding tussen man en 
vrouw, waarover ik geen feministische lof durf te 
verwachten. (Die streefde Bordewijk vast niet na, 
zelfs niet postuum.) Ook is kenmerkend voor die 
tijd de grote aandacht die Bordewijk schenkt aan 
de kwaliteit van de gebitten van personen die in 
het boek voorkomen.
Maar het boek is vooral niet verouderd, omdat 
het de onweerstaanbare kracht toont die aan veel 
conflicten eigen is. Zoete leugens in, vooral, de 
rechtspraak doen het wel eens voorkomen dat er 
voor elk conflict met enige openheid en welwil-
lendheid over en weer altijd wel een minnelijke 
oplossing is te vinden. Dat getuigt van een ratio-
nele benadering, die dus, per definitie, niet helpt 
bij irrationele overwegingen, aan een kant of aan 
beide kanten. De zogeheten renteneuroot is daar-
van een bekend voorbeeld uit het socialezeker-
heidsrecht, maar ook het civiele proces – met name 
in zaken van familierecht en arbeidsrecht – levert 
allerlei voorbeelden op, in de dossierkast direct te 
herkennen aan de vele mappen die het dossier na 

Het boek is, zeker voor mij als 
advocaat, zo aantrekkelijk omdat het 
een prachtig portret schildert van een 
advocatenkantoor
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verloop van tijd omvat. In de eerste hoofdstukken 
van Karakter is een mooi – en eeuwig geldend? – 
voorbeeld de echtscheidingscliënt die op kantoor 
Stroomkoning maar blijft komen én blijft klagen. 
Het conflict tussen vader en zoon is van een ande-
re orde. Niet voor niets denkt Katadreuffe aan het 
slot van Karakter over zijn vader ‘niet als een mens, 
hij zag hem als een boom’. Als ik mij een media-
tor of een comparitierechter voorstel die voor het 
conflict tussen deze vader en deze zoon een billij-
ke, voor beide partijen bevredigende oplossing in 
der minne moet vinden, kan ik een ironische glim-
lach moeilijk onderdrukken.

Maar er is nog hoop, zij het niet voor Dreverhaven. 
Onlangs is mr. H. Roelvink overleden, lid van de 
Hoge Raad en daarvoor advocaat, nota bene ook te 
Rotterdam. In een procedure die ik jaren geleden 
tegen hem voerde, had de rechter iets meer toege-
wezen dan ik voor de werkgever aangeboden en 
veel minder dan hij voor de werknemer gevraagd 
had. Na het verstrijken van de appeltermijn belde 
ik Roelvink op en liet doorschemeren dat de zaak 
toch wel zonder procedure tegen het inmiddels 
definitief toegewezen bedrag geschikt had kunnen 
worden. Zijn reactie is er een waarvan de huidige 
zachte heelmeesters wellicht niet zullen willen 
weten. Die reactie was dat het zijn cliënt in de 
eerste plaats ging om ‘his day in court’. De zaak was 
door mr. Roelvink – dacht ik – subliem toegelicht, 
de rechter had gesproken en de cliënt kon in de 
uitkomst berusten. Er was, zo voelde hij het klaar-
blijkelijk, naar hem geluisterd.

Er zijn, al met al, in het juridische grosso modo drie 
soorten conflicten. De meeste liggen, gelukkig, in 
de categorie waarvoor een schikking, soms met 
enige moeite, mogelijk is. Een mediator is daarbij 
lang niet altijd nodig. De tweede categorie is die 
waarin een rechter de knoop moet doorhakken, 
maar de verliezende partij in diens uitspraak kan 
berusten als hij maar het gevoel heeft dat er echt 
naar hem geluisterd is. De derde – minst voorko-
mende, maar meest interessante – categorie is die 
van het onoplosbare conflict. Zo’n conflict toont 
Karakter, misschien wel zo overtuigend omdat het 
te raden laat waarom Dreverhaven zijn zoon zo 
tegenwerkt. En waarom Katadreuffe telkens weer 
de uitdaging aangaat, zoals met de lening die hij bij 
zijn vader afsluit om zijn studie te bekostigen. Zelf 
noemt Dreverhaven ‘geld en de wet’ als zijn drijf-
veren, maar dat is – denk ik – vooral een metafoor. 
Maar van wat? 

Karakter is een meesterwerk dat iedereen, maar 
zeker iedere jurist én iedere mediator, moet lezen 
én herlezen. b

Rogier Duk is sinds 1972 
advocaat in Den Haag.

Gedicht

Wij die elkaar tot bloedens toe
Jean Pierre Rawie 

Wij die elkaar tot bloedens toe
op alle zwakke plekken kwetsten, 
wij beiden zijn ten langen leste
de onbesliste vete moe.

Het laatste licht faalt in het westen,
mijn lieve vijandin, zie hoe
ik mij van mijn wapentuig ontdoe;
dit is uiteindelijk het beste.

Het heeft alleen zo lang geduurd: 
de bitterheid waarmee wij streden
heeft voor ons alletwee voorgoed

zowel de toekomst als het heden 
volledig in de war gestuurd. – 
Zeg nu maar hoe het verder moet. 
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analyse

Ik heb in mijn leven twee keer te 
maken gehad met een mediator. Het zou de indruk 
kunnen wekken dat ik iemand ben die geregeld het 
conflict opzoekt. Dat klopt. Het is namelijk mijn 
werk: ik ben romanschrijver.
De eerst keer dat ik een mediator sprak, betrof het 
iemand met wie ik een vakantie in Zuid-Frankrijk 
vierde. Mijn ‘mediator’ was, na een lange periode 
van bemiddeling, hondsmoe uit zijn vechtschei-
ding tevoorschijn gekomen en was hard toe aan 
vakantie. Tijdens deze bemiddeling bij zijn schei-
ding meende hij alle ins en outs van het mediator-
schap te hebben doorzien en vond hij dat hij zelf 
wel een bureautje kon beginnen. Vooral ook omdat 
nu, na zijn scheiding zijn inkomen was weggeval-
len en hij als kunstenaar zichzelf niet kon bedrui-
pen. Tot dan toe deed zijn vrouw dat. En wat was 
er dan makkelijker, meende hij na maandenlange 
bemiddeling, om zelf een bemiddelingskantoor-

Door Frans Stüger
Illustratie: Tamar 

Rubinstein

De schrijver en de mediator hebben een fascinatie 
gemeen: het conflict. Zonder conflict geen verhaal, zo laat 
auteur Frans Stüger ons zien. Aristoteles wist dit al. Een 
crisis, liefst meerdere personages, tegenstrijdige belangen, 
voor de auteur zijn dat de basisingrediënten voor een 
stevig verhaal.

In de les bij Aristoteles

Zonder crisis  
   geen kunst?

tje te beginnen? En dus trof ik hem tijdens onze 
vakantie geregeld aan, op het strand bij Nice, met 
twee mobiele telefoons: een voor zijn privéleven 
en een voor zijn bemiddelingsbureau De juiste weg. 
En terwijl wij daar op onze strandstoelen zaten en 
uitkeken over de Middellandse Zee, werd hij gere-
geld op zijn mediatormobieltje gebeld en kon ik ter 
plekke zijn gesprekken volgen. ‘Nee, morgen ben ik 
er niet. Dan zit ik een vergadering met wat juris-
ten’, waarbij hij mij in zijn zwembroek grijnzend 
aankeek.

De tweede mediator die ik leerde kennen was een 
rechter die bij mij een cursus creatief schrijven 
volgde. (Na de cursus bood hij gastvrij aan om 
de lessen in zijn huis met dezelfde groep voort te 
zetten. Dat het niveau van de docent en de cursis-
ten allengs daalde, werd waarschijnlijk veroor-
zaakt door het gastvrij in- en bijschenken van de 
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gastheer.) Hij vertrouwde mij een keer toe, tijdens 
de gebruikelijke nazit, dat een bemiddeling vaak 
een kwestie is van de cliënten de indruk geven dat 
zij zelf de oplossing hadden bedacht, die de media-
tor behoedzaam tijdens de afgelopen zittingen 
voorzichtig had geopperd. Omdat hij nieuwsgierig 
was om te weten hoe een schrijver gebruikmaakte 
van de crisis of het conflict in zijn verhaal, volgde 
hij bij mij de cursus creatief schrijven. Want dat 
er geen verhaal bestaat zonder een crisis, dat was 
hem inmiddels duidelijk geworden na de talloze 
boeken die hij had gelezen. Zelfs Oblomov van Ivan 
Gontsjarov verkeerde in een crisis. Geregeld werd 
hij lastiggevallen door mensen die iets van hem 
wilden, terwijl hij per se met rust gelaten wilde 
worden. En daarmee ben ik bij mijn onderwerp 
van mijn vertoog gekomen: wat is de functie van de 
crisis in het verhaal, toneel en film; kunstvormen 
die zich vooral met de mens bezighouden? 

De crisis in een verhaal
De narratieve functie van een crisis in het verhaal 
is in de loop van de tijd veranderd. In de tijd van 
de Grieken, en in het bijzonder van Aristoteles 
en zijn Poetica, dient de crisis (conflict) vooral ter 
voorbereiding van de catharsis bij de toeschou-
wer. De overwinning van de hoofdpersoon zou 
op de toeschouwer een louterend effect hebben. 
De hoofdpersoon geraakt in een crisis en de 
toeschouwer wil weten hoe hij deze crisis oplost. 
De toeschouwer leent dus bij wijze van spreken de 
catharsis van het personage; met alle emotionele 
sensaties van dien.
In de Bijbel, waarvan het mij nog steeds bevreemdt 
dat het niet in het ik-perspectief is geschreven, 
heeft de crisis meer een moralistische functie 
en leert de lezer dat er geen oplossing is zonder 
bovennatuurlijke macht; zonder een strenge doch 
rechtvaardige God. Dit principe treft men aan tot 
in de tweede helft van de twintigste eeuw en voor-
al in streekromans, al dan niet gesteund door een 
burgerlijke dan wel klerikale overheid. 
Tegenwoordig wordt de crisis in het verhaal voor-
al gebruikt om de lezer zich te binden aan het 
verhaal; hij wil immers weten hoe de hoofdpersoon 
zich uit de problemen redt, terwijl hij daarbij door 
andere personages wordt gedwarsboomd. 
Er zijn ook verhalen waarin slechts één hoofdper-
soon is, maar daarbij is vaak het innerlijk van het 
personage de tegenspeler van de hoofdpersoon 
zelf, zoals bij de student Raskalnykov uit Misdaad 
en straf van Fjodor Dostojevsky. Een boek dat 

eerder Schuld en boete heette; heel typerend voor 
een tijd waarin de doorgaans religieuze moraal nog 
een bindend element vormde in een maatschappij.
Ook in het boek Willem Mertens’ levensspiegel van 
de Nederlandse schrijver J. van Oudshoorn vecht 
de recidivistische hoofdpersoon Willem Mertens 
voornamelijk tegen zichzelf. Maar ook van deze 
eenling wil de lezer iets opsteken in positieve zin. 
Het gaat hem niet meer om een catharsis, zoals 
vroeger bij de Grieken, maar om goede raad. Die 
tegenkracht van tegenspelers is onmisbaar voor de 
ontwikkeling van de crisis en daarmee het verhaal.

Is iedere crisis geschikt voor een verhaal?
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat een verhaal 
niet zonder een crisis kan. Een verhaal zonder 
crisis noemen we eerder een anekdote, die door-

Een verhaal zonder crisis noemen we 
eerder een anekdote, die doorgaans te 
weinig om het lijf heeft om te noteren
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gaans te weinig om het lijf heeft om te noteren. De 
crisis is de motor van het verhaal. Zonder crisis is 
er geen reden tot handelen voor de personages; is 
er geen verhaal. De schrijver zou het dus voor het 
uitzoeken hebben: waar mensen zijn, daar is door-
gaans ook sprake van een crisis. (U begrijpt dat 
een mediator dus ongeschikt is als personage voor 
een verhaal; immers de mediator denkt conflict-
oplossend in plaats van conflictvergrotend.) 
Maar zo eenvoudig is het niet. Volgens de Itali-
aanse schrijver Carlo Gozzi (1720-1806) zijn alle 
drama’s terug te voeren tot 36 dramatische situ-
aties (conflicten). Jan Veldman, toneelschrijver, 
beschrijft deze in zijn handzame boek De 36 drama-
tische situaties, waaruit de schrijver zijn ideeën 
voor een conflict kan opdoen. Mocht de schrijver 
een idee hebben uitverkoren om over te schrijven, 
dan is hij er daarmee nog niet. Want: geen verhaal 
zonder conflict, maar ook: geen conflict zonder 
personages. 

Als de schrijver eenmaal een conflict heeft geko-
zen, dan heeft hij daarbij personages nodig. Eén 
personage kan (zoals we eerder zagen), twee of 
drie personages is nog beter. (Schrijvers noemen 
deze personages afhankelijk van hun rol, sinds 
Aristoteles: protagonist, antagonist en tritago-
nist.) Hoe groter het conflict, hoe boeiender voor 
de lezer. Ik hield mijn studenten altijd voor: zoek 
de grens van het waarschijnlijke op en ga dan nog 
één stap verder. Aan jou het vakmanschap om het 
conflict geloofwaardig te houden. Om het conflict 
zo groot mogelijk te krijgen moeten de personages 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
De belangen van de personages moeten tegenstrij-
dig zijn; zelfs een mediator kan hier geen soelaas 
bieden, of, zoals ik mijn klas vaak voorhield: voor-

kom dat de lezer denkt: waarom wordt de politie 
niet gebeld? Het drama moet door de personages 
tot in het uiterste worden ondergaan. Daarom 
zijn evenwichtige personages ongeschikt voor een 
roman.

Behalve dat de belangen schijnbaar tegenstrijdig 
moeten zijn en hoog worden gespeeld, moeten de 
personages gelijkwaardig zijn aan elkaar en niet 
stereotiep. En hier komt het belang van de empa-
thie tevoorschijn: het gaat erom dat de schrijver 
de lezer de indruk geeft dat iedere personage het 
gelijk aan zijn kant heeft, vanuit zijn perspectief 
gezien. Literatuur is dus wel degelijk een oefening 
in empathie. Ook op andere vlakken zijn de perso-
nages gelijkwaardig aan elkaar. Omdat de persona-
ges extreem zijn in hun strevingen, zijn alle perso-
nages extreem om het krachtenveld gelijkwaardig 
te houden en daarmee het verhaal boeiend. U kent 
waarschijnlijk het Bijbelse verhaal van David en 
Goliath. U kent dit verhaal alleen omdat het aan 
bepaalde narratieve eisen voldoet. Tegenover Goli-
ath had David geen enkele kans; geen gelijkwaar-
digheid. Hij was klein van postuur, terwijl Goliath 
fors was geschapen. Dit zou nooit een interessant 
verhaal kunnen opleveren, want de lezer weet na 
de introductie van de personages meteen wie er 
zal winnen, namelijk Goliath. De kleine David 
heeft geen schijn van kans. Oninteressant. Om dit 
probleem voor te zijn heeft de auteur (?) van de 
Bijbel David een extra vaardigheid meegegeven om 
toch nog van Goliath te kunnen winnen, namelijk 
een bijzondere vaardigheid wat betreft het steen-
slingeren, zoals we nu nog soms op het journaal 
zien. Door deze vaardigheid van David raakt de 
lezer geboeid, want het staat niet meer vast wie er 
gaat winnen. Wij weten inmiddels hoe deze strijd 
afliep en door dit onverwachte einde, kennen we 
dit verhaal nu nog steeds.
Een andere gelijkwaardigheid van personages 
die de lezer nodig heeft, is morele empathie. Een 
boef met een litteken over zijn wang en borste-
lige wenkbrauwen krijgt minder of geen empathie 
van de lezer in vergelijking met de gladgeschoren 
agent, die zojuist onderweg naar zijn werk afscheid 
nam van zijn nog jonge vrouw en zijn goedlachse 

Het gaat erom dat de schrijver de lezer 
de indruk geeft dat iedere personage 
het gelijk aan zijn kant heeft, vanuit zijn 
perspectief gezien
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zoontje. Het zal de lezer een worst zijn hoe het met 
de boef afloopt en hij hoopt dat de clean cut cop 
wint. En sinds de film bestaat, wint hij ook; hoewel 
er de laatste tijd ook meer aandacht komt voor de 
‘slechterik’. 

Het is dus van belang dat de lezer zich met alle 
hoofdpersonen kan identificeren; de lezer moet 
zich kunnen inleven in alle personages en van 
mening zijn dat eigenlijk iedereen het recht aan 
zijn kant heeft. In die zin draagt verhalende kunst 
bij tot vorming van empathie bij de lezer…
Een andere voorwaarde voor een goed conflict in 
een verhaal is dat het conflict acuut en belangwek-
kend is. Of iemand een auto wil kopen, terwijl zijn 
vrouw dat niet wil; daar ligt de lezer niet wakker 
van. Ten eerste is het geen echt probleem, want het 
is niet acuut en ten tweede niet echt van belang. 
Iets anders is als een gokverslaafde een fiks bedrag 
heeft geleend van een onderwereldtype en dat hij 
dit aanstaande vrijdag moet terugbetalen. U raadt 
het al: hij heeft het geld niet, maar wel weet hij dat 
hij, als hij vrijdag niet betaalt, de maandag niet zal 
halen. Wat nu? We hebben hier een timeblock die 
het verhaal onder druk zet, spanning, er is sprake 
van leven of dood. Als er aan al deze voorwaarden 
is voldaan, dan is er nog een narratieve eis wat 
betreft het conflict en dat is: de logistieke plaats 
van het conflict in het verhaal.
Aristoteles heeft daar het nodige over gezegd, 
over de opbouw, de structuur waaraan het verhaal 
moet voldoen om een optimaal effect bij de lezer 
te bewerkstelligen. In feite komt het hier op neer 
dat het conflict van het verhaal op ‘de gulden 
snede’ van het verhaal wordt geplaatst, zoals ook 
in de beeldende kunst de belangrijkste elementen 
op de gulden snede worden geplaatst – ongeveer 
een derde van de zijkant. Getransponeerd naar 
een verhaal komt het conflict ongeveer op twee 
derde van de vertellijn. Dat is voor de lezer, als het 
verhaal goed is opgebouwd, gevoelsmatig de enige 
juiste plek. 
Een voorbeeld: veel schrijvers, waaronder ikzelf, 
verdelen het verhaal, voordat zij beginnen te 
schrijven in tien dramatische scènes. Een, twee en 
drie vormen de opening; informatie voor de lezer. 
Hierin wordt alles duidelijk wat de lezer nodig 
heeft om de rest van het verhaal te begrijpen. Daar 
komt bij dat scène drie een voorecho vormt op de 
grote crisis in scène acht. Voorbeeld: in scène drie 

gaat per ongeluk het pistool af dat de hoofdper-
soon aan zijn vriend laat zien, zodat de lezer niet 
bij scène acht zich afvraagt: waar komt dat pistool 
ineens vandaan?
In de volgende scènes, van vier tot en met zeven, 
loopt het drama en de spanning steeds verder op, 
met in scène zeven de peripetie; een onverwachte 
omkering die de lezer op het verkeerde been zet en 
het verhaal een extra stimulans geeft. (Als híj niet 
de moordenaar is, wie dan wel?) 

In scène acht is het conflict op zijn hoogtepunt; 
de lezer bijt zijn nagels af en stelt zijn toiletbezoek 
steeds uit. De scènes negen en tien vormen de 
afronding van het verhaal dat op drie verschillende 
manieren kan eindigen: 
1  De hoofdpersoon verliest de strijd (het loopt 

slecht met hem af, het recht zegeviert).
2  De hoofdpersoon overwint de strijd na veel 

tegenslag en komt gelouterd tevoorschijn. 
3  De strijd is gestreden, er zijn geen winnaars, 

geen verliezers, de toekomst ligt open. Schrijver 
en lezer weten allebei dat de open toekomst 
tijdelijk is. Nu is de strijd gestreden, maar voor 
hoe lang?

Een open einde komt tegenwoordig veel voor, het 
zou naïef zijn om te veronderstellen dat eens alles 
goedkomt… 
Zo heeft iedere tijd zijn eigen wanen. b
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interview In een doopsgezinde kerk in Rotter-
dam ontmoet ik de Turks-Nederlandse journalist 
Sinan Can. Hij is daar die avond uitgenodigd door 
The Hague Peace Projects, om te spreken over 
‘werken aan verzoening’ tussen de Armeniërs en 
de Turken. Die avond wordt ook zijn documentaire 
Bloedbroeders getoond, waarin hij samen met de 
Armeens-Nederlandse Ara Halici onderzoekt hoe 
hun familie honderd jaar geleden betrokken was 
bij de Turkse massamoord op de Armeniërs. Het 
is maar een van de vele documentaires waar hij 
aan meewerkte. Elke documentaire die ik van hem 
zag weet me te raken door de pure verhalen, die 
vaak omlijst zijn met stilte. Doordat verschillende 
perspectieven worden belicht is het spannend om 
naar te kijken en luisteren. Het lijkt wel mediation.

Ik ben blij dat ik hem voor dit themanummer van 
Tijdschrift Conflicthantering over verhalen nog 
enkele vragen kan stellen, vlak voor zijn vertrek 
naar Libanon, waar hij enkele weken zal zijn om 
zijn boek te kunnen schrijven over de wortels van 
het geweld in het Midden-Oosten. 

U bent door het Humanistisch Verbond 
in 2016 uitgeroepen tot Journalist van de 
Vrede. Wat betekenen verhalen voor u? 
Verhalen zijn verbindend. Het is niet voor niets 
dat al eeuwen mensen verhalen aan elkaar door-
vertellen en doorgeven. Kijk maar naar de heilige 
boeken, dat is een potpourri aan verhalen. Het 
mooie aan verhalen is dat ze soms klein zijn, 
specifiek, beeldend, vol van herkenning, uit het 

Door Lenka Hora Adema 
Foto’s uit Onze missie in 

Afghanistan, In het spoor van 
IS en De Arabische storm, 

geplaatst met toestemming 
van Sinan Can.

‘Verhalen kunnen ervoor zorgen dat mensen elkaar beter begrijpen. 
Bijvoorbeeld waarom mensen bepaalde keuzes maken en wat dat met 
hun leven doet. Door verhalen komt er meer begrip voor elkaar en 
hopelijk draagt dat bij aan een harmonieuze wereld.’ Zo vertelt Sinan 
Can, onderzoeksjournalist en maker van prijswinnende documentaires 
als Onze missie in Afghanistan, Bloedbroeders en De Arabische storm. Hij 
is voor mediators een interessante documentairemaker die conflict en 
oorlog laat zien door persoonlijke verhalen van mensen. 

Journalist van de Vrede

Sinan Can:  

  ‘Verhalen zijn  
verbindend’
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leven gegrepen. Ze kunnen mensen verbinden die 
duizenden kilometers van elkaar vandaan wonen, 
doordat zij elkaars verhalen ontroerend, inspire-
rend of komisch vinden. Verhalen zorgen er ook 
voor dat je soms gebeurtenissen vanuit een ander 
perspectief kunt zien. Details kunnen een gewoon 
verhaal ongewoon maken en een ongewoon 
verhaal gewoon. Dat is toch fantastisch?

Welk verhaal dat u hoorde tijdens uw werk 
maakte dat u anders bent gaan kijken naar 
bijvoorbeeld IS?
Het verhaal van oud-IS-strijder Hassan. Hij ging 
bij IS omdat zij rust en structuur brachten in 
Raqqa. Toen hij later zag hoe bruut ze waren, is 
hij ertussenuit gegaan. Hij zei letterlijk: ‘Wij (het 

Vrije Syrische Leger en Nusra) hadden Raqqa 
bevrijd van Assad en vervolgens gingen we met 
elkaar vechten en wisten niet hoe we een stad 
moesten besturen. En op dat moment kwam IS 
binnen, zorgde voor rust, deelde voedsel uit, 
maakte de stad veilig. Mensen van IS waren heel 
mild in het begin. Er waren bijvoorbeeld geen 
executies maar alleen vermaningen. Drie maan-
den later ging IS mensen op het plein execute-
ren. Werd je geslagen als je rookte. Ik heb een 
hele duidelijke mening over IS, maar vanuit het 
perspectief van Hassan begrijp ik wel waarom hij 
zich aansloot. Verhalen kunnen ervoor zorgen dat 
mensen elkaar beter begrijpen, bijvoorbeeld waar-
om mensen bepaalde keuzes maken en wat dat 
met hun leven doet. Door verhalen komt er meer 
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begrip voor elkaar en hopelijk draagt dat bij aan 
een harmonieuze wereld. 

U vindt het dus belangrijk om een 
bijdrage te leveren aan een harmonieuze 
wereld. U bent ook soefi. In hoeverre 
heeft dat met elkaar te maken?  
Ik zie het soefisme als een liberale pacifistische 
stroming binnen de islam. In het soefisme geloven 
ze dat ellende, oorlogen en menselijk leed altijd 
zullen blijven bestaan. En dat er ook altijd mensen 
zullen zijn die zich daartegen verzetten. En zo 
blijft er balans. De roman Liefde kent veertig regels 
van de Turkse schrijfster Elif Shafak (het is eigen-
lijk wat soefimeester Shams zegt, maar Shafak 
heeft het verwerkt in haar boek) zegt dat heel 
mooi: ‘Regel negenendertig: Terwijl de onderdelen 
veranderen, blijft het geheel altijd hetzelfde. Voor 
elke dief die deze wereld verlaat, wordt een nieuwe 
geboren. En elke fatsoenlijke persoon die overlijdt, 
wordt vervangen door een nieuwe. Op die manier 
is er niet alleen niets wat hetzelfde blijft, maar is er 
ook niets wat ooit echt verandert.’

Maar hoe verhoudt dat ‘niets wat hetzelf-
de blijft en niets wat verandert’ zich tot 
uw eerdere uitlating dat verhalen kunnen 
bijdragen aan een harmonieuze wereld?
Dat niks verandert, en dus maar niks doen, dat 
klinkt best zwartgallig. Het gaat er in het soefis-
me om: waar sta jij? En dat je soms met een kleine 

daad het verschil kan maken. Ja, er zijn oorlogen 
en er is leed en er zijn slechte en gewetenloze 
mensen, maar er zijn ook mensen die zich daar-
tegen verzetten. En deze mensen zijn de lichtpunt-
jes. En zij zullen er altijd zijn, waar en wanneer 
ook in de wereld. We kiezen zelf waar we staan 
in de geschiedenis, maar soms kan een daad door 
echoën je overleven. Sir Nicholas Winton die in de 
Tweede Wereldoorlog 669 Joodse kinderen redde, 
heeft iets gedaan wat hem heeft overleefd. Deze 
kinderen hebben nu kleinkinderen. 

In hoeverre ziet u dat de verhalen die u 
brengt ook invloed hebben?  
Ik merk dat de verhalen die wij brengen toch best 
veel mensen beroeren. Daarom ben ik een aantal 
jaren geleden afgestapt van het interviewen van 
deskundigen, maar wil ik via menselijke verhalen 
complexe dingen klein en toegankelijk houden. 
In het derde deel van De Arabische storm zit Saif, 
een jongen van negen van wie bijna de hele fami-
lie is omgekomen door een gifgasaanval in Ghouta, 
Syrië. Geen verhaal kan op tegen zijn verhaal over 
wat er daar is gebeurd. Zo’n verhaal ontroert je 
meer dan een reconstructie van een gifgasaan-
val met allerlei deskundigen die erover vertellen. 
Mensen begrijpen dankzij verhalen elkaars leed 
beter en als ze vooroordelen hebben dan stellen ze 
hun mening over zaken soms bij.

Dat vindt u een belangrijk effect dus, dat 
mensen hun mening bijstellen na het zien 
van de documentaires?
Door oorlog te laten zien, de verwoesting van hele 
steden, wijken, straten, huizen; dan pas snap je 
wat oorlog doet met mensen en dat niemand in die 
puinhopen kan leven. Als je de menselijke puin-
hopen laat zien, bijvoorbeeld in een land als Irak 
waar je twee miljoen weeskinderen hebt, dan 
vragen mensen zich af: wat kan er terechtkomen 
van die kinderen in een gewelddadige omgeving? 
Mensen hebben de neiging om snel te oordelen 
over elkaar. Ze kennen elkaars verhalen en omstan-
digheden niet, maar maken wel hele bevolkings-
groepen uit voor profiteurs en gelukzoekers. Als ik 
daar iets aan kan doen met mijn verhalen dan doe 
ik dat met liefde. Ik loop er ook graag risico’s voor.

Mensen begrijpen dankzij verhalen 
elkaars leed beter 
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Ja, u neemt grote risico’s om bij te dragen 
aan wederzijds begrip. Het kogelvrije vest 
dat u in sommige documentaires aanhebt 
lijkt mij ook geen overbodige luxe. Hoe 
kijkt u aan tegen de rol van media bij 
conflicten? In hoeverre ziet u dat er 
verhalen worden verteld die juist polari-
serend zijn? 
Aan de ene kant zie ik collega’s die risico’s nemen 
om verhalen uit moeilijke gebieden te vertellen. En 
aan de andere kant heb je opiniemakers die zelf 
nooit in die gebieden zijn geweest en wel overal een 
mening over hebben. Eindeloze meningenfabriek-
jes die soms invloed hebben op de publieke opinie. 
Dat vind ik heel kwalijk. Ik probeer een verhaal 
vanuit meerdere perspectieven te vertellen. Soms 
is dat ook lastig als je onder escorte reist en ze je 
niet toelaten in gebieden waar je graag wilt filmen. 
Mijn vuistregel is het werk zo integer mogelijk te 
doen. Dan kun je nog altijd fouten maken, als dat 
maar niet willens en wetens is. Dat je informa-
tie achterhoudt, manipuleert of de boel bij elkaar 
liegt. Dan ben je evil. 

Evil. Toen we het over soefisme hadden, 
had u het ook over goed en kwaad. 
Soefisme betekent heel veel voor mij, vooral ook in 
mijn werk. Het is een soort moreel kompas. Alles 
wat ik doe in mijn werk leg ik langs de maatstaven 
van het soefisme. Soefisme is voor mij een huma-
nistische progressieve verlichte vorm binnen de 
islam, waarin de mens centraal staat en waarin het 
moreel kompas heel belangrijk is, en ook het gewe-
ten en barmhartigheid. Voor mij betekent het ook 
dat ik respect heb voor alles waar leven in zit. En 
het soefisme helpt mij in de verwerking van alles 
wat ik aan ellende zie. 

En dat is nogal wat, wat u gezien hebt aan 
ellende tijdens uw werk. En het soefisme 
helpt u daar dus bij. U hebt een paar 
tatoeages. Klopt het dat uw tatoeages ook 
over het soefisme gaan? 
Mijn vijf tatoeages gaan inderdaad over het soefis-
me, de liefde en de dood. Een van de tatoeages zegt 

in het Turks ‘alleen het lichaam is vergankelijk, 
niet de ziel’. Er staat ook nog een Arabische tekst 
en die zegt ‘begraaf mij’. Daarmee wordt bedoeld 
dat je hoopt dat de mensen waar je van houdt jou 
overleven. Dat zij jou begraven in plaats van dat 
jij hen begraaft. En zo hoef je ze dus ook niet te 
missen. 

Ik heb ook nog een klein stipje op mijn borst, dat is 
een Süveyda. Het wordt ook wel het liefdespuntje 
genoemd. Mensen kunnen elkaars Süveyda over-
drachtelijk aanraken als zij zonder haat, wrok en 
nijd kunnen leven. En als ze vol overgave liefheb-
ben. Dus het is een symbolisch zwart stipje op het 
hart.
Verder staat er op mijn arm nog een draaiend 
Derwish-teken en de hoed van een Derwish. Die 
symboliseert een grafsteen die uitdrukt dat je 
de angst voor de dood overwint, dat staat voor 
oneindigheid. 

Dank u wel voor dit interview. De lezers 
van Tijdschrift Conflicthantering houden 
zich professioneel bezig met het begelei-
den van conflicten. In hoeverre wilt u met 
uw werk ook conflicten oplossen?  
Je zou het liefst alle problemen in de wereld oplos-
sen maar dat lukt helaas niet. Als journalist is het 
vooral onze taak om misstanden en onrecht te 
laten zien. En dan hopen dat mensen die daar echt 
iets aan kunnen doen dat ook doen. Hopende dat 
het een steen is die je in een vijver gooit. Dat het 
iets veroorzaakt, dat het impact heeft. b

Lenka Hora Adema 
is MfN-registermediator 
en (organisatie)coach, 
assessor, docent, opleider en 
redactielid van dit tijdschrift.

Mijn vuistregel is het werk zo integer 
mogelijk te doen. Dan kun je nog 

altijd fouten maken, maar niet willens 
en weten
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beeldverhalen ‘Movies touch our hearts and awaken our vision, and 
change the way we see things.’

Martin Scorsese 

Veelal zijn de interventies die in het kader van 
mediation worden gedaan talig van aard; er wordt 
heel wat afgepraat. Door alleen taal te gebruiken, 
laten we mogelijkheden liggen. We benutten op die 
manier eigenlijk nauwelijks wat we tegenwoordig 
weten over de werking van ons brein: dat bestaat 
grofweg uit twee gescheiden subsystemen, die 
allebei van invloed zijn op ons gedrag. Dat zijn het 
rationele cognitieve bewuste systeem en het erva-
ringsgerichte onbewuste zintuigelijke systeem. 
Speelfilms hebben een aantal specifieke eigen-
schappen waardoor ze bijzonder goed aansluiten 
bij beide subsystemen en deze met elkaar verbin-

Door Marijke Sybesma 

In narratieve mediation vormen de conflictverhalen van de betrokken 
partijen het uitgangspunt voor de bemiddeling. Daarbij is het aan de 
mediator om een nieuw verhaal te creëren door narratieve ruimte te 
creëren. Ook speelfilms kunnen een rol spelen in narratieve mediation. 
Marijke Sybesma beschrijft hoe beelden en verhalen de menselijke 
geest beïnvloeden en waarom het nuttig is ook beeld te gebruiken bij 
mediation.

Beelden zijn de taal van onze hersenen

Waarom Netflix  
    een mediator  
  kan helpen

den. Beelden en muziek communiceren direct met 
het onbewuste, taal doet in eerste instantie meer 
een cognitief, rationeel appel. 

Functies van verhalen
Het begrip narrativiteit omvat de wijze waarop 
mensen hun leven en relaties betekenis geven 
door hun ervaring in een verhaalvorm te gieten. 
Tesselaar e.a. definiëren een verhaal als een weer-
gave van gebeurtenissen die met elkaar in verband 
worden gebracht met de volgende kenmerken:1

•	  Het verhaal staat op zichzelf en heeft een begin, 
midden en einde.

•	  Het bevat narratieve elementen: een hoofdper-
soon, een verhaallijn met daarin een ontwikke-
ling als gevolg van een worsteling, dilemma of 
conflict, tegenstanders, medestanders.
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•	  Het is authentiek: waar of waarachtig.
•	  Het is persoonlijk.
•	  Het is prikkelend en roept emotie op en/of 

wordt met emotie verteld.

Storytelling is het delen van verhalen als sociale 
activiteit.2 Breuer kent aan storytelling een aantal 
positieve functies toe, zoals het verwerken van 
emotioneel gekleurde ervaringen en het creëren 
van nieuwe werkelijkheden en perspectieven.3 
Ieder mens heeft zijn eigen manier om informa-
tie te verwerken, construeert zijn eigen kennis, 
waarbij hij sterk wordt beïnvloed door de reacties 
en opvattingen in zijn sociale omgeving. Deze 
constructies over gebeurtenissen, ervaringen en 
informatie vormen mentale modellen: het is in 
feite een schema dat wordt gebruikt om herinne-
ringen naar boven te halen en met parate kennis 
te verbinden. Het vormt daarmee impliciet de 
basis voor onze identiteit en ons persoonlijke 
wereldbeeld.4 
Deze mentale modellen komen tot uiting in de 
verhalen die mensen vertellen of in de reacties op 
verhalen van anderen. Door een narratieve ruim-
te te creëren in de interactie tussen verteller en 
gehoor ontstaat de mogelijkheid om betekenis te 
geven en nieuwe betekenissen te onderzoeken.5 In 
feite wijzigt een mentaal model doordat de beteke-
nisgeving verandert.

Narratieve mediation
In narratieve mediation vormen conflictverhalen 
het uitgangspunt.6 In ieders verhaal worden – vaak 
impliciet – de onderliggende aannames, overtui-
gingen, de eigen rol en eigen betekenisgeving over 
het conflict verteld, inclusief de vijandbeelden over 
de andere partij. De partijen hebben twee verschil-
lende verhalen die niet in één werkelijkheidsbele-
ving passen. In dit kader zou je kunnen zeggen dat 
elke partij een verhaal construeert met bijbeho-
rende representatie van de beleefde werkelijkheid, 
wat vervolgens als de ‘waarheid’ wordt gezien. In 
het conflictverhaal komen ook de verschillende 
mentale modellen die de verteller hanteert tot 
uiting. 
Het is de taak van de mediator om een nieuw 
verhaal te helpen opbouwen. Om tot een nieuw 
verhaal te komen, is vaak een dieper niveau van 
zelfbewustheid en reflectie nodig, waarbij iedereen 
zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen aandeel in 
het conflict moet erkennen. In mediation wordt 
daarvoor voornamelijk gebruikgemaakt van vaar-
digheden als samenvatten, actief luisteren, vragen 
stellen en reframing. Die nodigen uit om een nieuw 
verhaal te construeren. Taal en woorden zijn dan 
de belangrijkste drager om de verschillende partij-
en in de richting van een nieuw verhaal te laten 
bewegen.

Het brein: twee subsystemen aan het werk
Epstein heeft een theorie ontwikkeld die stelt dat 
in ons brein grofweg twee gescheiden subsyste-
men aan het werk zijn: het rationele, cognitieve, 
bewuste systeem en het onbewuste, zintuiglijke, 
ervarende, irrationele systeem.7 
Het rationele systeem opereert logisch, analytisch, 
is langzaam en bewust. Het kent de werkelijkheid 
via denken en abstrahering en is grotendeels talig. 
Het rationele systeem is relatief traag en heeft een 
beperkte verwerkingscapaciteit vergeleken met het 
ervarende systeem. 

Het ervarende systeem functioneert grotendeels 
via emoties, beelden, zintuigen, metaforen en is 
associatief van aard. Het is sterk gekoppeld aan 
fysieke responsen, automatismen en geautomati-
seerde processen. Het is razendsnel, niet-talig en 
holistisch. Dit systeem werkt via mental shortscuts: 
shortcuts die bestaan uit semiautomatische reac-
ties op alles wat we aan informatie aangeboden 
krijgen.8 Het systeem maakt rechtstreeks gebruik 
van alle ervaringen die we in ons geheugen hebben 
opgeslagen en de betekenis die we daaraan hebben 
toegekend. Die ervaringen en betekenissen worden 
direct verbonden met de huidige situatie. Nu zijn 
zulke shortcuts vaak heel handig in het dagelijks 

De partijen hebben twee 
verschillende verhalen die niet in één 

werkelijkheidsbeleving passen
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leven, waarin we direct moeten reageren op allerlei 
prikkels van buitenaf. 
Naast deze directe reactie gebruiken we bewust-
wording en reflectie op ons ervaringssysteem. Die 
kunnen helpen bij het reframen van een conflict 
en daarmee een nieuw perspectief bieden en 
een nieuwe betekenis aan een verhaal geven. Dat 
proces van bewustwording verloopt wel voorna-
melijk onbewust, waardoor partijen een ‘logisch’ 
verhaal construeren dat achteraf hun gedrag en 
keuzes legitimeert en bij hun eigen mentale model 
past. Kahneman noemt bijvoorbeeld dat beide 
partijen in een conflict de neiging hebben te gelo-
ven dat zij reageren op de vijandige bedoelingen 
van de ander.9 Elke mediator zal dat verschijnsel 
ongetwijfeld herkennen.

Veel mediators maken voornamelijk gebruik van 
woorden en doen daarmee vooral een beroep op 
de ratio van de partijen: ze focussen op het denken 
en het willen. Maar beelden zijn de taal van onze 
hersenen en worden veel beter en indringen-
der dan woorden opgeslagen in ons geheugen.10 
Zij kunnen dus een belangrijke rol spelen bij het 
veranderen van de perceptie op een situatie die 
partijen hebben. Maar we weten dat het brein in 
twee gescheiden subsystemen werkt. Hoe kunnen 
we deze met elkaar verbinden om een narratieve 
ruimte te creëren? 

De bijzondere eigenschappen van film 
Meestal kijken we naar een speelfilm om ons te 
vermaken. Je kunt je een paar uur verliezen in een 
andere wereld, hij prikkelt ons voorstellingsvermo-
gen en verbeelding. Bovendien spelen beelden een 
steeds grotere rol in onze (digitale) communicatie. 
Volgens Van Yperen lijkt de perceptuele ervaring 
van de film sterk op de perceptuele ervaring in het 
dagelijks leven.11 Diegene die de film bekijkt is meer 
dan alleen passieve toeschouwer: de film roept ook 
voor dat individu unieke beelden en verhalen op. 
In die zin kun je zeggen dat een film kijken ook 
een betekenisvormend proces is en onze zintuigen 
aanspreekt. Film wordt dan opgevat als een vorm 
van storytelling. 
Blasco e.a. stellen dat film het affectieve domein 
raakt en daardoor een rol kan spelen in het veran-
deren van gedrag en houding: emoties hebben een 

belangrijke invloed op het wijzigen of ontwikkelen 
van gedrag.12 Beelden en muziek communiceren 
direct met het onbewuste, terwijl taal in eerste 
instantie een cognitief appel doet.13 In film verster-
ken beelden, muziek en taal elkaar. 

Film kan als metafoor voor de eigen situatie 
dienen. Omdat we het thema van de film via een 
beperkt aantal oerthema’s aan onze werkelijk-
heidsbeleving kunnen koppelen, krijgen we meer 
inzicht in onze eigen situatie. Campbell bestudeer-
de grote verhalen van de mensheid over de hele 
wereld: sprookjes, volksvertellingen en mythen.14 
Hij distilleerde hieruit een aantal universele arche-
types en oerthema’s die in die verhalen voor-
komen. Campbell beschreef dit in zijn boek The 
Hero with a Thousand Faces. Vele verhalenvertel-
lers en filmregisseurs hebben zich laten inspire-
ren door dit boek. In films komen dan ook vaak de 
zogenaamde oerthema’s van mensen tot uitdruk-
king: helden die op avontuur gaan en die te maken 
krijgen met strijd, verraad, verlies, loyaliteit, tegen-
slag en vriendschap. Meestal komt de held zege-
vierend uit de strijd (en soms ook niet...). Stringer 
refereert in het kader van storytelling in mediation 
naar het boek van Campbell.15

Ook Lakoff en Johnson stellen dat film door het 
gebruik van beeld en geluid ons de mogelijkheid 
biedt mentale modellen te reframen, van perspec-
tief te wisselen en nieuwe handelingsmogelijk-
heden te ontwikkelen.16 Film geeft ons de moge-

Beelden worden veel beter en 
indringender dan woorden opgeslagen 
in ons geheugen
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lijkheid om op een andere wijze narratieve ruimte 
te creëren. Daarvoor moet we de beelden die door 
de film worden opgeroepen verder onderzoeken. 
Het is een krachtig middel omdat de verbeeldings-
kracht van de toeschouwer wordt geprikkeld: die 
gaat zich mogelijkheden voorstellen die anders 
niet zo voor de hand liggen. Film heeft een speci-
fiek zintuiglijke karakter, het roept spontane asso-
ciaties en identificaties op en verbeeldt oerthema’s. 
Daardoor kan film ingezet worden voor het creë-
ren van narratieve ruimte.17 

Conclusie
Als een mediator vooral taal als instrument inzet 
bij narratieve mediation beperkt deze zich in de 
interventiemogelijkheden. Film heeft een aantal 
bijzondere eigenschappen waardoor dit medium 
een beroep doet op zowel de emotie als de ratio. 
Daardoor geeft het een mediator andere ingangen 
en mogelijkheden om partijen een nieuw perspec-
tief op het conflict te bieden. Daarom kan film 
helpen om het mediationproces effectiever te laten 
verlopen.

Praktische kanttekeningen
Het werken met speelfilms vergt oefening en speci-
fieke expertise op het gebied van narratieve media-
tion. Partijen moeten voldoende ruimte krijgen om 
de betekenissen en associaties die ze aan de film 
koppelen te delen. De mediator helpt dat proces 
door een voldoende ruimte voor deze verhalen te 
creëren.

Het kost tijd om uit te zoeken welke films voldoen-
de aansluiting hebben bij een specifieke situatie 
en om te bepalen met welk doel je die film wilt 
inzetten. Een hele speelfilm geeft mogelijk heden 
tot identificatie, een speelfilmfragment roept 
meer associatie op. Je kunt als mediator voorstel-
len doen, maar ook de betrokken partijen zelf 
films of filmfragmenten laten kiezen. Dat is vaak 
praktischer en deze films kunnen dezelfde impact 
hebben. Er ligt (bijvoorbeeld bij Netflix) een schat-
kamer vol verhalen in filmvorm te wachten. Het 
zou je nog kunnen verrassen welke impact, diep-
gang en snelheid een mediationproces kan krijgen 
door films in te zetten. 

Een paar films waar je aan zou kunnen denken: 
Carnage (2011) van Roman Polanski. Daarin gaat 
een tweetal stellen op een ‘volwassen’ manier 
met elkaar in gesprek over een uit de hand gelo-
pen ruzie van hun kinderen. Dit gesprek ontaardt 
in verschrikkelijke ruzies, waardoor duidelijk 
wordt dat het gedrag van de kinderen een spiegel 
is van het gedrag van de ouders. Festen (1998) van 
Thomas Vinterberg speelt zich af op een feest waar 

Film kan worden ingezet voor het 
creëren van narratieve ruimte
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de zelfmoord van een dochter niet besproken mag 
worden en verborgen moet blijven voor de gasten. 
De spanning loopt steeds verder op tijdens het 
diner en vindt een climax als een van de zonen 
in een speech vertelt van het jarenlange seksuele 
misbruik door hun vader. East of Eden (1955) van 
Elia Kazan waarin de strijd tussen twee broers om 
de liefde en respect van hun vader centraal staat. 
Als symbool van de strijd tussen goed en kwaad, 
waarbij het niet zo duidelijk is wie precies de goede 
of de kwade is.

Een intervisiegroep kan helpen met het oefenen 
met de inzet van speelfilms of filmfragmenten. 
Zo’n groep geeft ook de mogelijkheid om snel 
speelfilms die geschikt zijn voor mediation te 
verzamelen en uit te wisselen. 

Op 27 september wordt op De Haagse Hogeschool 
een filmfestival georganiseerd, Corporate Bodies 
Festival in a Post Truth Era, met heel veel work-
shops over en met films.18 
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‘Ik was aan het stofzuigen toen ik tegen een 
doos stootte die onder zijn bed stond. Toen 
ik de doos opende zag ik dit.’ Sofia haalde 

het boek uit haar handtas en legde het voor mij 
neer op tafel. De cover was voorzien van foto’s: 
Sofia in badpak op een ligstoel onder een parasol, 
Sofia met een paar vrouwen, gierend van de lach, 
Sofia met een kerstmuts op naast een dennen-
boom met talloze gekleurde lampjes. Naast haar 
stond een klein meisje met een zelfde muts op. 
Boven de kerstfoto prijkte de veelzeggende titel 
van het boek: De waarheid. 

‘In de doos zaten een stuk of 25 exemplaren’, 
voegde ze eraan toe. Ik richtte mijn blik op haar 
man, in afwachting van wat hij daarop te zeggen 
had. ‘Ik heb dat puur voor mijzelf gemaakt,’ zei 
Ron, ‘ik geef dat heus niet aan anderen. Dit is iets 
tussen ons, het gaat niemand anders wat aan, 
toch?’ Ik schoof het boek voorzichtig over tafel 
richting Sofia. Ik wilde het niet openslaan, bang 
voor dat wat ik tegen zou kunnen komen. Liever 
liet ik mij vertellen wat er in stond. ‘Hierin,’ ging 
Ron verder en wees naar het boek, ‘staat het 
snoeiharde bewijs dat het niet aan mij ligt dat ons 
huwelijk kapot is. Sofia heeft een ander, al maan-
den leef ik in een wereld vol leugens.’ En het was 
goed, voegde hij eraan toe, als hun dochter dat ook 
wist, haar ging het tenslotte wél aan.

De waarheid bevatte Rons versie van dat wat er 
tussen Sofia en hem gebeurd was, gekleurd door 
de keuze die hij had gemaakt uit haar WhatsApp-
berichten, vrij voorzien van aanvullingen op de 
tekst van zijn hand en natuurlijk foto’s. Zorgvuldig 
had hij ze geselecteerd uit hun vele vakantie-
albums, bedoeld om te laten zien hoe goed hun 
huwelijk was geweest, als een aaneengeregen 
ketting uit louter schitterende momenten, abrupt 
stukgetrokken door haar lelijke verraad. Natuur-
lijk was het de beurt aan Sofia om haar verhaal te 
vertellen, maar hoe lastig was het om tegenwicht 
te geven aan dat van hem. Zijn verhaal lag lood-
zwaar op de weegschaal. Door het in eigen beheer 
te laten drukken in ten minste 25 exemplaren, full 
colour, had hij het extra gewicht van een volwas-
sen olifant in de schaal willen leggen, zo stelde ik 

Verhaal:

De waarheid
me voor, alhoewel – zolang hij nog niemand een 
exemplaar van zijn boek had gegeven was de scha-
de vooralsnog beperkt tot, zeg, een babyolifantje.

Sofia stamelde. Ja, zij had een fijne vriendschap 
gesloten met die andere man, maar vreemdgaan 
kon je het niet noemen. Hij was eenzaam, ziek 
en hulpbehoevend en zij trok zich dat erg aan, 
ze voelde het als haar plicht, als mens, om hem 
wat gezelschap te houden. En in ruil gaf hij haar 
aandacht waar zij van opbloeide als een meisje 
van zestien. Van hartstochtelijke liefde was geen 
sprake geweest. Naastenliefde, dat was het goede 
woord, meer niet. Hoezeer zij ook haar best deed 
haar man ervan te overtuigen dat de werkelijk-
heid heel anders was dan dat wat hij eruit had 
opgemaakt, het maakte niets uit. Ron 
vertrok geen spier. Aan het einde van 
haar betoog legde hij vol vertrouwen 
zijn hand op de lectuur en roffelde er 
een paar maal zachtjes op met zijn 
vingers. 

Ron en Sofia hadden ieder hun eigen 
verhaal, over pijn, gekwetstheid en 
verdriet. Hoe kreeg ik hen zover om 
werkelijk naar elkaar te luisteren en 
elkaars versie toe te laten in een nieuw 
verhaal? Een ding was zeker, die doos 
die onder het bed van Ron lag moest 
verdwijnen. Maar dit wilde Ron in geen 
geval. Hij hield dit zware geschut liever 
paraat voor wanneer hij dacht dat het 
nodig was, al bevestigde hij nogmaals 
dat het heus nooit zover zou komen. 
Om de weegschaal enigszins in balans 
te krijgen had Sofia voldoende gewicht 
nodig, en in ieder geval meer, leek mij, dan dat van 
een babyolifantje. Ik realiseerde mij dat ik de zaak 
uit handen moest geven. b
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favoriet Als filmliefhebber aanschouw ik 
regelmatig taferelen die me doen denken aan de 
een of andere mediation waar ik beroepsmatig 
bij betrokken was. Pas nog gebeurde dat met de 
IJslandse film Under the Tree, waarin onenigheid 
tussen mooiehuizenbezitters over de slagschaduw 
van een monumentale boom totaal ontspoort. 
Jaren geleden was de verfilming van Carnage door 
Roman Polanski ook al zo’n feest van mediation-
herkenning. Jodie Foster en John Reilly enerzijds 
en Kate Winslet met Christoph Waltz anderzijds 
vertolken twee ouderparen die samen komen om 
de vechtpartij te bespreken waaraan hun beider 
minderjarige kinderen zich bezondigden. De 
ouders steken vol goede bedoelingen van wal. 
Maar terwijl de kinderen hun twist allang weer 
hebben bijgelegd, raakt gaandeweg de kans dat dit 
de ouders ook gaat lukken uit zicht. 
De filmdialogen zijn grandioos: recht uit meni-
ge mediation gegrepen. Héérlijk vermaak. Toch 
speelt mijn beroepstrots me onder het kijken 
naar zo’n film parten. Mijn handen gaan ervan 
jeuken. Zoveel momenten waarop ik als mediator 
had kunnen interveniëren! Net zoals in het echte 
leven is het voor filmmakers gemakkelijker om een 

Door Janny Dierx

Een film die iedere mediator gezien moet hebben? Janny Dierx 
brengt The Negotiator in, omdat mediators zich ook wel wat meer als 
onderhandelaar zouden mogen opstellen. Van Samuel L. Jackson en 
Kevin Spacey is een hoop te leren.

    De kunst van  
gecompartimenteerd  
  onderhandelen

conflict compleet te laten ontsporen dan om het op 
een interessante manier op te lossen. Dat laatste is 
wel geslaagd in de film The Negotiator uit 1998, met 
hoofdrollen van Kevin Spacey en Samuel L. Jack-
son. Beiden spelen een rol als politieonderhande-
laars in een situatie met gijzelneming. 

The Negotiator is een film over onderhandelen in 
een crisissituatie. Het verhaal heeft op zich niet 
zoveel om het lijf. De film begint als politieman 
Danny Roman (gespeeld door Samuel L. Jackson) 
een groep collega’s in gijzeling neemt. Roman en 
zijn partner van het Chicago Police Department 
hebben kort daarvoor ontdekt dat iemand in de 
politieleiding fraudeert met gelden uit het pensi-
oenfonds. Romans collega wordt vervolgens dood 
aangetroffen en Roman wordt als verdachte aange-
merkt. Hij beseft dat het voor klokkenluiden te 
laat is en kiest er in een split second voor om het 
heft in handen te nemen. Als ervaren politieonder-
handelaar in gijzelingssituaties, weet Roman maar 
al te goed hoe dit werkt en gokt hij erop dat hij 
meer kans heeft om via onderhandelingen onder 
hoge druk een uitweg uit zijn benarde positie te 
verkrijgen.



29tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 4  |  NMv | Sdu

De belangrijkste reminder die in deze film voor 
Nederlandse mediators besloten ligt, is wat mij 
betreft dat zij niet mogen vergeten dat zij ook 
onderhandelaars zijn. Die mediationtaak blijft in 
Nederland naar mijn mening vaak te onderbelicht. 
Hier te lande – ook in het thans gangbare MfN-
reglement – wordt in verband met de neutraliteit 
van de mediator sterk de nadruk gelegd op diens 
procesbegeleidende rol. Er wordt benadrukt dat de 
mediator niet mag oordelen, niet verantwoordelijk 
is voor de inhoud, ook al niet voor het resultaat, 
enzovoorts. The Negotiator geeft prettig tegenwicht 
aan die overtuiging. De film maakt aanschouwe-
lijk hoe belangrijk het is dat een bemiddelaar zich 
in crisisachtige conflicten juist niet afwachtend 
opstelt, wel (be)oordeelt en de leiding neemt. Als 
er gevochten wordt moet de mediator ook bereid 
zijn om – symbolisch – klappen uit te delen. Alleen 
dan zal de mediator door partijen als volwaardige 
partij, procesbegeleider en onderhandelaar worden 
geaccepteerd.

Een sleutelscène zit meteen in het begin van de 
film. De chef van de politiedienst die de leiding 
krijgt over de gijzelneming door Roman wijst een 
ondergeschikte, tevens collega van Roman aan 
(Farley is de naam). Farley moet contact leggen 
met Roman. ‘Get him on the phone’, beveelt zijn 
chef. Farley maakt vervolgens meteen zijn eerste 
blunder door aan het telefoongesprek met Roman 
te beginnen zonder noemenswaardige strategie. 
Hij bezint zich niet op het feit dat hij en Roman 
elkaar kennen en wat dat mogelijk betekent voor 
Farley’s eigen positie. Zijn openingszet: ‘I only 
want to talk to you’ is de start van een hele reeks 
misstappen. Als Roman hem onverwachte vragen 
stelt, bijvoorbeeld: ‘Can I see a priest?’ geeft Farley 
ontwijkende antwoorden: ‘I will look into that.’ 
Bovenal vergeet Farley als onderhandelaar het 
vakmanschap van Roman als meesteronderhan-
delaar te erkennen. Farley behandelt Roman als 

de eerste de beste en blijft ‘volgens het boekje’ 
communiceren. Dus komt Farley geen steek 
verder. Het lukt hem niet om een conversatie te 
starten die bij Roman vertrouwen wekt, niet om 
Roman af te troeven en ook niet om het initiatief 
terug te winnen. Roman blijkt gedurende de gehe-
le openingszet de baas. 

Het optreden van Farley doet denken aan de 
mediator die omwille van het bewaken van neutra-
liteit stug blijft herformuleren en parafraseren. In 
menige huis-tuin-en-keukenmediation komt de 
mediator met het op die manier vasthouden aan 
zijn ‘vaardigheden en technieken’ ook niet bijster 
ver. Zo ook in de film. Roman dwingt de politie-
leiding uiteindelijk om Farley te vervangen door 
een tweede onderhandelaar. Dat is Chris Sabian, 
vertolkt door Kevin Spacey. Vanaf dat moment 
gaat het er – uiteraard – compleet anders aan toe. 

Het optreden van Farley 
doet denken aan de 

mediator die omwille 
van het bewaken van 
neutraliteit stug blijft 

herformuleren en 
parafraseren
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Ik keek The Negotiator destijds op aanraden van 
Maria Evangelina Trebolle, een Argentijnse politie-
vrouw, mediator en gespecialiseerd onderhande-
laar in situaties met gijzelnemers. In de opleiding 
die ik bij Trebolle volgde gebruikte ze The Negoti-
ator om te laten zien hoe de politie in zo’n geval 
te werk gaat. Van Trebolle leerde ik de uitgangs-
punten van gecompartimenteerd handelen. Fysiek 
wordt dat in de film zichtbaar gemaakt doordat de 
toeschouwer ziet hoe minutieus en tegelijk ogen-
schijnlijk terloops de politie de gijzelingslocatie 
en de directe omgeving indeelt in verschillende 
zones: gebouwen en gebieden waarover controle 
bestaat en locaties waar dat (nog) niet het geval is. 
In overdrachtelijke zin wordt aanschouwelijk dat 
een bemiddelaar in een crisissituatie voortdurend 
analyseert hoe de (mate van) zeggenschap over 
cruciale onderwerpen eruitziet, wie waarover gaat, 
waarover (nog) geen of onvoldoende informatie 
dan wel zeggenschap beschikbaar is en hoe dat 
vervolgens valt te beïnvloeden. Ook maakt de film 
duidelijk dat bemiddelaars in crisissituaties steeds 
zoveel mogelijk contact houden met alle partijen 
en ruggespraak houden met derden die meeden-
ken. In ons vak is die rol meestal weggelegd voor 
de comediator. De basisbeginselen van gecompar-
timenteerd onderhandelen worden in The Negoti-
ator ook goed in beeld gebracht. Sabian schaakt 
bedreven simultaan door op de verschillende 
borden door middel van caucusgesprekken en met 
onverwachte interventies waarmee hij initiatief 
toont. 

Diep geëscaleerde conflicten zijn competitieve 
conflicten en die zijn echt anders dan win-wincon-
flicten, leerde ik van Trebolle. In de eerste fase 
van een diep geëscaleerde situatie is het niveau 
van de interventies van de mediator complemen-
tair en dus ook competitief. The Negotiator brengt 
deze uitgangspunten in beeld. Sabian vertolkt hoe 
belangrijk het is dat de onderhandelaar zichzelf 
durft in te zetten om vertrouwen te winnen en 
een doorbraak durft te forceren. En dat het een 
illusie is om vol te houden dat de bemiddelaar in 
dit type conflicten (en in welke type conflicten 
wel?) geen invloed zou hebben op de uitkomst van 

de bemiddeling. Spacey gaat in zijn rol van Sabian 
ver: hij spant uiteindelijk met Roman samen om de 
corrupte politiefunctionaris binnen het Chicago 
Police Department te ontmaskeren. Ook dat is iets 
wat ik leerde van Argentijnse collega-mediators: 
de mediator doet misschien niet zozeer aan waar-
heidsvinding. Het is tegelijkertijd niet de bedoeling 
dat de transformatie die tijdens een bemiddelings-
proces plaatsvindt een compleet nieuwe leugen in 
het leven roept. Als het moet kiest de mediator wel 
degelijk partij. Zo leerde ik van mijn Argentijnse 
collega’s en van Kevin Spacey hoe waardevol het is 
als mediators in diep geëscaleerde conflicten waar-
achtig durven te confronteren en durven te varen 
op hun eigen morele kompas.
Deze Argentijnse uitgangspunten bleken later in 
mijn werk als mediator in strafzaken in Nederland 
bruikbaar in allerhande complexe situaties, zoals 
bemiddeling bij omvangrijke burenruzies en huise-
lijk geweld. 

Het is natuurlijk jammer dat mijn onderhande-
lingsfilmheld Kevin Spacey (#Himtoo!) in zijn echte 
leven grandioos van zijn voetstuk duikelde. Er zijn 
tientallen aangiften tegen hem gedaan vanwege 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als mens én 
als mediator vind ik daar wat van. Spacey’s publie-
ke excuses voor zijn wangedrag vond ik ronduit 
pathetisch. Zo viel mijn op zijn films gebaseerde 
beeld in duigen. Het gecompartimenteerd hande-
len dat ik via Spacey leerde, biedt mij gelukkig toch 
een uitweg. The Negotiator blijft een goede film 
over gecompartimenteerd onderhandelen, vind ik. 
En #Metoo, dat is echt een ander verhaal, denk ik 
inmiddels. De mediator maakt niet alleen onder-
scheid tussen de dader en zijn daden, leerde ik, 
maar ook tussen de daden van een acteur en zijn 
acteerprestaties. b

Het is waardevol als mediators in diep geëscaleerde 
conflicten waarachtig durven te confronteren en 
durven te varen op hun eigen morele kompas

Janny Dierx is bestuur-
der van De Mediation 
Coöperatie, opleider bij 
Caleidoscoop, lid van het 
Schadefonds Geweldsmis-
drijven en redactielid van 
dit tijdschrift.
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‘Perhaps it was in Stalker that I felt for the first time 
the need to indicate clearly and unequivocally the 
supreme value by which, as they say, man lives.’ 

Andrei Tarkovsky

Stalker, de hoofdpersoon in de gelijknamige 
film van Andrei Tarkovsky (1979), verwijst 
niet naar een persoon die moeite heeft zijn 

liefde of woede in goede banen te leiden en daar-
mee een ander het leven zuur maakt. Al verwijst 
Tarkovsky in zijn film ook naar deze traditionele 
betekenis. Het kan daarom geen toeval zijn dat hij 
de hoofdpersoon deze naam heeft gegeven. 
In de film van Tarkovsky is Stalker een gids, in 
een mysterieus, gevaarlijk en verboden gebied, 
dat de Zone wordt genoemd. Een gebied dat 
eruitziet alsof er zich een ramp heeft voltrokken. 
Overal liggen brokstukken die verwijzen naar ‘de 
moderne maatschappij’, waarin Stalker en zijn 
twee cliënten, een professor en een melancholi-
sche schrijver, hun weg zoeken. 
In de Zone bevindt zich een kamer, waarin de 
meest verborgen verlangens vervuld kunnen 
worden. Maar je moet oppassen: de vervulling van 
een wens kan anders uitpakken dan je verwacht. 
Een duidelijk pad is er niet. Bovendien verandert 
de Zone voortdurend. Wat een veilige plek lijkt, 
kan plotseling veranderen in een verraderlijke val. 
Stalker zoekt zijn weg door noten te gooien die 
hij in witte slierten stof heeft geknoopt. Wat een 
prachtige symboliek. 
De professor hoopt in dit landschap een weten-
schappelijke ontdekking te doen en de schrijver 
zoekt inspiratie. Stalker voelt vooral passie voor 
dit landschap.

Regelmatig heb ik tijdens een mediation of als 
bijzondere curator de ervaring dat ik mij, samen 
met cliënten, in een dergelijke desolate zone 
begeef, vol brokstukken van hoop en verlangens 
die niet zijn vervuld of uitgekomen. Ik herken 
mij afwisselend in de rol van de drie acteurs: de 
professor, de schrijver en de gids. Hoe graag zou 

ik op het spoor komen van inzichten of methodes 
die het mogelijk maken om op een eenduidige 
manier kinderen die klem zitten, te bevrijden uit 
hun benarde situatie. In de rol van de schrijver 
herken ik mij bij het zoeken naar woorden voor 
de verstarrende pijn van onopgeloste conflicten. 
Maar vooral voel ik mij, als mediator of bijzondere 
curator, verwant met Stalker, de gids. Iemand die 
als deelgenoot een weg probeert te vinden. Een 
weg die geen weg is. Het is meer een behoedzaam 
nemen van een reeks obstakels, leidend naar een 
‘kamer’ waar verlangens en hoop opnieuw toegan-
kelijk worden. b

Verhaal:

De mediator  
als Stalker

Liesbeth Klaver is 
eigenaar van Mediation-
house. Zij is filosoof en 
orthopedagoog.



32 tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 4  |  NMv | Sdu

benadering In 1998 volgde ik de basisopleiding 
mediation. Het Handboek Mediation bestond nog 
niet en het boek dat we gebruikten was Effectief 
onderhandelen van Ury, Fisher en Patton. Partijen 
laten onderhandelen op basis van belangen bleek 
een belangrijk onderdeel van de opleiding en het 
theoretisch fundament onder mediation werd 
vooral gevormd door de Harvard-onderhande-
lingstheorie. Inmiddels zijn we twintig jaar verder. 
Ik ben fulltime met mediation en conflict bezig, 
enerzijds als mediator en teamcoach, anderzijds 
als trainer binnen mijn eigen opleidingsinstituut. 
Ik doe mijn mediations al lang niet meer zoals ik 
ze in het begin deed en de opleiding die we nu zelf 
verzorgen lijkt in niets op de opleiding die ik zelf 
heb gevolgd. Ik vraag me wel eens af of de mensen 
met wie ik indertijd in de opleiding zat, nog met 
mediation bezig zijn en zo ja, of ze nog steeds 
werken vanuit het stramien dat hen indertijd is 
aangereikt.

Door Chris Bos 
Illustratie: Tamar 

Rubinstein

Voor mediators is (zelf)reflectie een belangrijk thema. Chris Bos is zo’n 
twintig jaar mediator en maakt de balans op. Hij reflecteert op zijn eigen 
ontwikkeling als mediator en op de positie en de ontwikkeling van het 
vak. Vooral omdat hij vindt dat een relatief jong vak als mediation er 
baat bij kan hebben als periodiek de balans wordt opgemaakt: waar staat 
het vak en waar beweegt het zich naartoe?

Na twintig jaar mediation de balans opmaken

 Vertrouwen minstens zo  
belangrijk als neutraliteit  
  en onafhankelijkheid 

Vergeleken met twintig jaar geleden heeft het vak 
aan bekendheid gewonnen en zeker op de terreinen 
van (echt)scheiding en arbeid is mediation inmid-
dels algemeen aanvaard. Ik vermoed zelfs dat de 
meerderheid van de mensen die uit elkaar willen, 
nu voor mediation kiest en niet meer voor ieder 
een advocaat. Voor arbeid – met name het afscheid 
nemen van elkaar – geldt hetzelfde. Het is prettiger 
gezamenlijk afspraken te maken, dan ten overstaan 
van een kantonrechter met modder te gooien.

Ondanks die grotere bekendheid stagneert de 
ontwikkeling van het vak. Voor veel mediators 
is het lastig om aan zaken te komen. Het is lastig 
vol te houden dat dat komt doordat er te weinig 
conflicten zijn. Als ik mensen vertel wat ik doe, 
krijg ik steevast verhalen te horen over wat ze zelf 
of hun directe omgeving aan conflicten hebben 
meegemaakt. Op het werk, met buren, binnen hun 
familie. 
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Hoe kan het dat slechts een fractie van al die 
conflicten die er zijn, bij de mediator terecht-
komen? Ik zie twee belangrijke oorzaken. De eerste 
heeft te maken met de manier waarop de mediator 
zich profileert, de tweede met de benadering van 
waaruit de mediator werkt. Ik licht beide aspecten 
toe.

Neutraal en onafhankelijk
Mediators zijn neutraal en onafhankelijk. Onaf-
hankelijk wil zeggen dat de mediator geen belang 
heeft bij een specifieke uitkomst, neutraal (of 
onpartijdig) betekent dat hij geen voorkeur voor 
een van beide partijen heeft. Dilemma’s rond-
om deze thema’s ontstaan bijvoorbeeld als je als 
mediator benaderd wordt door iemand die je kent. 
Ik heb een aantal mediations gedaan voor een 
schoonmaakbedrijf waarin telkens dezelfde perso-
neelsfunctionaris namens het bedrijf aan tafel 
kwam. Na verloop van tijd begin je elkaar beter te 
leren kennen en voorafgaand aan de derde media-
tion vroeg hij of ik wat voorlichtingsmateriaal over 
onze opleiding voor hem had, omdat hem het vak 
van mediator ook wel wat leek. De vraag rijst dan 
of ik nog door kan gaan met deze derde mediation, 
of ik ook een vierde kan doen met hem als een van 
de partijen, en misschien zelfs of ik na de eerste 
mediation met hem wel had moeten beginnen aan 
een tweede zaak. Dit dilemma wordt pregnanter 

als mediation je belangrijkste bron van inkomen is 
en je gebaat bent bij een aantal vaste klanten. 
Mediation is bij uitstek een netwerkberoep (ik 
krijg bijna alle opdrachten via-via) en daardoor is 
de kans groot dat je een van de betrokkenen aan 
tafel kent. Bij interne mediations (de mediator is 
onderdeel van de organisatie en wordt ingezet bij 
conflicten die binnen die organisatie spelen) speelt 
datzelfde dilemma. Grote organisaties die lande-
lijk meerdere vestigingen hebben, kunnen er nog 
voor zorgen dat er geen relatie is tussen de interne 
mediator en de betrokkenen, bij kleinere bedrijven 
is dat niet mogelijk.

Vertrouwen
Voor mij zijn neutraliteit en onafhankelijkheid 
niet meer de begrippen waarmee ik me als media-
tor profileer; in plaats daarvan leg ik de nadruk op 
het vertrouwen dat ik van alle betrokkenen nodig 
heb. Ik begin een mediationtraject bijna altijd met 
een gesprek met betrokkenen afzonderlijk (een 

Waarom komt slechts een fractie van al 
die conflicten bij de mediator terecht? 
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caucus) en vraag aan het eind van die gesprekken 
of ze vertrouwen hebben in mij als persoon en in 
de manier waarop ik werk. Als dat vertrouwen er 
niet is of maar een beetje, dan stop ik de mediation 
of neem ik de opdracht niet aan. Alleen als je het 
vertrouwen van beide betrokkenen hebt, kunnen 
neutraliteit en onafhankelijkheid inhoud krijgen. 
Heb je dat vertrouwen niet of maar gedeeltelijk, 
of moet je het tijdens het gezamenlijke gesprek 
nog zien te vinden, dan leggen de betrokkenen je 
gedrag onder een vergrootglas en kan een enigs-
zins ongelijke verdeling van de spreektijd al een 
aanleiding zijn tot weerstand, irritatie of kritische 
vragen of opmerkingen.

Het houden van een apart gesprek met betrok-
kenen is op zichzelf al omstreden in mediation-
land. Want, zo is de redenering, komt daarmee de 
neutraliteit niet onder druk te staan? De andere 
partij weet immers niet wat er besproken is, wat 
je gezegd hebt en of je misschien niet enigszins in 
het kamp van de ‘tegenstander’ gezogen bent. In 
mijn opleiding, twintig jaar geleden, werd ten zeer-
ste afgeraden om een caucus voorafgaande aan de 
gezamenlijke gesprekken te houden en ook later 
in het proces was een caucus hooguit een laatste 
redmiddel om een impasse te doorbreken. Zonder 
aparte gesprekken vooraf moet je als mediator het 
vertrouwen tijdens het eerste gezamenlijke gesprek 
zien te winnen met alle angels en voetklemmen die 
daarbij horen. 

Ik heb mezelf regelmatig afgevraagd hoe ik het 
vertrouwen van betrokkenen in een conflict win 
en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dat doe 
door erkenning te geven aan de impact die het 
conflict op betrokkenen heeft. Ik begin de intake 
(de caucus voorafgaand aan de gezamenlijke 
gesprekken) vaak met te vertellen dat ik tijdens 
het gesprek de wereld door de ogen van de betrok-
kene wil zien. Ik geef aan dat ik wil begrijpen hoe 
hij dingen heeft ervaren, dat ik datzelfde ook bij de 
andere betrokkene doe, omdat ik me dan tijdens de 
mediation niet hoef af te vragen of ik hun emoties 
en gedrag begrijp, maar me erop kan richten dat ze 
elkaars emoties en gedrag gaan begrijpen. Wordt 

er dan tijdens het gezamenlijk gesprek een beroep 
gedaan op mijn begrip dan hoef ik me er niet uit 
te redden met zinnetjes als ‘Het is niet zo relevant 
wat ik er precies van vind, het gaat om jullie’, maar 
kan ik zonder aarzeling zeggen dat ik hem of haar 
heel goed begrijp en kan ik dat gevoel nog eens heel 
goed samenvatten, maar vervolgens kan ik ook het 
gevoel van de ander verwoorden en samenvatten 
en afsluiten met: ‘Ik begrijp jullie heel goed, besef 
heel goed hoe erg het voor ieder van jullie is, maar 
begrijpen jullie elkaar ook?’ Voordeel van een apart 
gesprek is dat je de verhalen en de bijbehorende 
emoties al kent en er beiden ongelimiteerd erken-
ning op hebt gegeven. De basis van vertrouwen die 
onontbeerlijk voor elk mediationgesprek is, heb je 
daarmee gelegd.

Probleemoplossende benadering
De tweede oorzaak voor het feit dat de ontwikke-
ling van het vak van mediation stagneert (bijvoor-
beeld in het beperkte aantal zaken dat bij media-
tion terechtkomt) is naar mijn idee gelegen in de 
benadering of methodiek die in Nederland (en 
overigens ook in andere landen waar mediation 
iets voorstelt) dominant is. In de inleiding noemde 
ik al dat het theoretisch fundament onder media-
tion wordt gevormd door de Harvardmethode van 
onderhandelen. In Nederland wordt deze vorm 
van mediation de probleemoplossende benade-
ring genoemd, in Amerika spreekt met van interest 
based mediation, omdat het onderhandelen op basis 
van de belangen van beide betrokkenen aan de 
basis ervan ligt.

Op zichzelf is er niets mis met deze benadering. 
Conflicten over kwesties waarin iets te onder-
handelen valt (bijvoorbeeld een echtscheiding of 
afscheid nemen van je baas omdat het vertrouwen 
er niet meer is) kunnen heel goed met de probleem-
oplossende benadering worden aangepakt. 
Conflicten waarbij die onderhandelingscompo-
nent nagenoeg ontbreekt (we liggen elkaar niet, 
het vertrouwen staat onder druk, het voelt onveilig 
op het werk), zijn veel moeilijker in de mal van de 
probleemoplossende mediation te passen.

Voordeel van een apart gesprek is 
dat je de verhalen en de bijbehorende 
emoties al kent 
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In de praktijk betekent die gerichtheid op onder-
handeling dat mediation steeds meer een metho-
diek is gaan worden om mensen te helpen op een 
nette manier uit elkaar te gaan. Dan is er immers 
altijd wel wat te onderhandelen. Bij (echt)scheiding 
gaat het over het verdelen van geld en spullen, het 
huis en zelfs over wie wanneer de kinderen heeft. 
Bij exitmediation gaat het over de hoogte van de 
ontslagvergoeding, de overuren, de vakantiedagen, 
etc. Bij sommige van deze thema’s is kennis van de 
juridische kaders onontbeerlijk en dat heeft ertoe 
geleid dat mediation vaak gezien wordt als een 
beroep in of schurend aan het juridische domein. 

Oog voor de affectieve component
De probleemoplossende benadering kan veel 
minder goed uit de voeten met conflicten waarin 
de onderhandelingscomponent ontbreekt of minder 
duidelijk aanwezig is. Onderhandelen doe je met 
name over cognitieve thema’s en de conflicten die 
je als mediator krijgt, hebben altijd een affectieve 
component en gaan dus over communicatie, beel-
den, positionering, omgeving (mensen om het 
conflict heen die ook wat vinden) en teleurstelling 
in de niet uitgesproken verwachtingen. Deze affec-
tieve elementen zorgen ervoor dat een conflict een 
grote emotionele impact op betrokkenen heeft en 
ook hun gedrag stuurt. Maar hoe maak je affectieve 
thema’s onderhandelbaar? En als je collega je niet 
zo goed ligt, helpt het dan als je na een paar medi-
ationgesprekken uiteindelijk een vaststellingsover-
eenkomst hebt waarin ‘harde afspraken’ staan die 
altijd cognitief van aard zijn, terwijl de bron van het 
conflict affectief van aard is?

Het treurige gevolg van het feit dat mediation nu 
vooral gericht is op het faciliteren van een onder-
handeling en het maken van afspraken, is dat de 
groei van mediation bijna uitsluitend te danken is 
aan de trend dat mensen die gaan scheiden of op 
hun werk niet verder kunnen met hun baas nu bij 
voorkeur naar een mediator gaan. Dat is treurig, 
omdat die talloze andere zaken niet of nauwe-
lijks bij de mediator terechtkomen en ook treurig 
omdat bijna iedereen die mediator wil worden, dat 
wil omdat hij energie krijgt van het verbinden van 
mensen. In plaats van verbinden zijn we echter 
bezig mensen uit elkaar te halen. Met name bij 
relatieproblemen verwijst een mediator door naar 
een relatietherapeut als blijkt dat mensen nog niet 
zeker weten of ze wel willen scheiden (de schei-
dingsmelding blijft uit). Dus als je eens een keer 
mensen hebt die hulp nodig hebben om de verbin-
ding weer te zoeken, geeft de mediator niet thuis.

Benaderingen die veel meer gericht zijn op de 
affectieve component van het conflict zijn de 
transformatieve en de narratieve mediation. Ik 

heb inmiddels een benadering ontwikkeld waarin 
zowel elementen uit de transformatieve als uit de 
narratieve mediation zitten. Beide benaderingen 
zijn goed te combineren omdat ze beide die rela-
tionele gerichtheid hebben. In de transformatieve 
mediation wordt vooral gezocht naar kansen om 
het onderling begrip te vergroten en vanuit kracht 
besluiten te nemen en in de narratieve mediation 
is de mediator vooral gericht op het ruimte schep-
pen voor een positief verhaal (dat er in de kiem al 
is) en het gezamenlijk ontdekken wat affectief wel 
werkt. 

Het gevolg van het werken vanuit een andere 
visie is geweest dat ik nu vooral zaken doe waarin 
mensen nog met elkaar verder willen, privé of in 
arbeidsrelaties, maar dat zonder hulp niet voor 
elkaar krijgen. Anders dan vroeger denken klanten 
nu niet meer dat ik waarschijnlijk een juridische 
achtergrond heb, maar eerder dat ik psycholoog 
ben. Ik ben geen van beide, maar herken me er wel 
in dat mijn aanpak meer met de psychologische en 
affectieve aspecten van een conflict doet dan met 
de juridische en cognitieve aspecten.

Van beëindigen naar bestendigen
Ik denk dat mediation een grote vlucht kan nemen 
als we de focus verleggen van het in goed overleg 
beëindigen van relaties, naar het op een goede 
manier laten doorlopen van relaties. Daarbij is 
het naar mijn idee essentieel dat de drempel die 
mensen nu nog voelen om naar een mediator te 
gaan, verlaagd wordt. Daarbij zal het helpen als 
mediaton zich niet langer profileert op neutrali-
teit en onpartijdigheid maar op het opbouwen van 
vertrouwen met alle betrokkenen aan tafel. Vanuit 
dat vertrouwen kan de mediator dan een gesprek 
faciliteren dat gericht is op het bespreekbaar 
maken van affectieve thema’s. Het vertrouwen dat 
de mediator heeft opgebouwd, zo is mijn ervaring, 
geeft betrokkenen de moed om zich kwetsbaar op 
te stellen, erkenning te vragen en te geven en de 
kloof te dichten die hen oorspronkelijk om hulp 
deed vragen. b

Chris Bos is mediator en 
trainer bij Expertisecen-
trum Conflictmanage-
ment. Zijn hart ligt bij de 
narratieve mediation, een 
benadering die zich richt 
op het ruimte scheppen 
voor een positief verhaal.

Affectieve elementen zorgen ervoor 
dat een conflict een grote emotionele 
impact op betrokkenen heeft en hun 

gedrag stuurt
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het conflict Amper een half jaar geslaagd voor 
mijn mediationexamens en de narratieve speci-
alisatie, werd ik in 2013 door een opdrachtgever 
gevraagd de bemiddeling op mij te nemen voor 
het ‘IJsselmeervisdossier’. Dit dossier (zo werd het 
genoemd, het was een conflict) moest samen met 
de partijen worden uitgewerkt tot een gezamenlijk 
gedragen oplossing. De betrokken partijen waren 
het ministerie van Economische Zaken (waar visse-
rij sinds 2010 deel van uitmaakt), het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (I&M), de provincies 
Flevoland, Noord-Holland en Fryslân, de produ-
centenorganisatie van beroepsvissers (PO), Sport-
visserij Nederland, Vogelbescherming Nederland 
en Stichting Het Blauwe Hart. De belangen waren 
groot en het conflict zat muurvast. Het positieve 
was dat er een bestuurlijk overleg was geweest 
onder leiding van de onafhankelijk voorzitter en 

Door Klaas Talma 
Foto: Caspar Huurdeman/

HH

Bij mediation denk je meestal aan twee partijen die een hinderlijk 
conflict met elkaar hebben. Klaas Talma maakte een ‘ander’ conflict 
mee, over een landelijk ecologisch probleem: de zeer slechte visstand 
op het IJsselmeer. Aan de mediationtafel zaten vijf overheidspartijen, 
twee visserijorganisaties en twee natuurorganisaties. De belangen van 
de partijen verschilden sterk en het conflict was de afgelopen tientallen 
jaren verergerd en geëscaleerd. Onder andere door de inzet van 
narratieve mediation lukte het een doorbraak tot stand te brengen.  

Narratieve mediation met overheden, 
natuurorganisaties en visserij 

Verschillende  
   visverhalen

mediator Marjan van Kampen. Daar hebben de 
partijen uitgesproken dat ze samen willen zoeken 
naar een oplossing. Na advies gevraagd te hebben 
bij mijn opleiders en er een goed nachtje over te 
hebben geslapen ben ik met dit dossier aan de slag 
gegaan. 

Het inhoudelijke probleem
Wat was er aan de hand op het IJsselmeer en 
waarom voelen zoveel partijen zich betrokken? De 
visstand op het IJsselmeer (inclusief het Marker-
meer) is dramatisch slecht. Het aantal vergunnin-
gen om te mogen vissen is veel te hoog. Elke poging 
om de visstand te herstellen of te verbeteren loopt 
vast. De vissers willen niet meewerken aan het 
verlagen van de visserijdruk omdat de vergunnin-
gen een commerciële waarde hebben en in feite 
hun pensioen zijn. Naast de visserijdruk zijn er ook 
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andere oorzaken voor de al tientallen jaren duren-
de teruggang van de visstand, zoals de afsluiting 
van het IJsselmeer, de inpolderingen en het scho-
ner worden van het water (minder voedsel voor de 
vissen). De natuurpartijen hebben uiteindelijk de 
Wet natuurbescherming gebruikt om een door de 
rechter opgelegd gedeeltelijk visverbod af te dwin-
gen. Het conflict had zich de afgelopen tientallen 
jaren opgebouwd en was stevig in de hoofden van 
de betrokken mensen gaan zitten. 

Voorwerk
Het eerste dilemma waar ik tegenaan liep was 
dat er (juridische) bezwaren waren ingebracht. 
Het eerste bezwaar was van de organisatie van 
de beroepsvisserij die van mening was dat er ten 
onrechte een stop was opgelegd op een deel van de 
visserij. Het tweede bezwaar was van de natuur-
partijen, die waren van mening dat er juist te 
veel visvangst was vergund. De partijen waren er 
oprecht van overtuigd dat hun onrecht was aange-
daan en wilden voor de rechter hun gelijk halen. 
Met de kersverse opleidingskennis nog in mijn 
hoofd, riep daar een stem: ‘Een juridisch bezwaar 
en tegelijkertijd om tafel, dat kan niet’. Dus voor ik 
aan de slag ging met de mediation werd een overleg 
met de bezwaarmakende partijen georganiseerd 
om de bezwaren van tafel te krijgen. Dat lukte, de 

partijen waren bereid hun bezwaren op te schor-
ten. Achteraf bleek dat dat opschorten een gouden 
greep was. De partijen waren bewust geworden 
dat het ergens om ging en dat er een offer van de 
partijen werd gevraagd. Maar ook lieten de partij-
en zien dat ‘het mes van tafel ging’. De opschor-
ting zou een jaar van kracht zijn. Dat was dus ook 
de (korte) termijn waarbinnen er een oplossing 
gevonden moest worden. De partijen waren zich 
daarvan bewust en accepteerden dat gegeven.

Vervolgens is het plan van aanpak geschreven en 
vastgesteld. Er werd een flink aantal overleggen 
gepland. De overleggen werden een samenvoeging 
van gestructureerd projectmatig werken en media-
tion. In werkgroepen kwamen vooral feiten boven 
tafel. Maar ook de verschillen werden zichtbaar. 
Die werden doorgeleid naar de projectgroep waar 
de projectleider/mediator het bespreekbaar maak-
te en aan de slag ging met partijen. 

Het conflict was stevig in de hoofden 
van de betrokken mensen gaan zitten
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Narratieve mediation
In narratieve mediation is het belangrijk de schuld 
van het conflict buiten de partijen te leggen. 
Als voorzitter en mediator lukte het mij om het 
probleem te benoemen als een Gordiaanse knoop, 
een onontwarbare knoop. Omdat het onontwar-
baar was, was het de afgelopen decennia dus ook 
niet gelukt om een oplossing te vinden. Juist die 
lange periode en het ongrijpbare hebben geleid 
tot zoveel frustratie en boosheid. Die Gordiaanse 
knoop moest eruit gesneden worden. In de geza-
menlijke gesprekken gaven de partijen hun uitleg 
waar de anderen naar moesten luisteren. Die 
uitleg plaatste ik vervolgens weer in de onontwar-
bare knoop. Elke partij kreeg zo zijn erkenning 
en dat werkte om een stap verder te komen. In 
narratieve mediation is het verder belangrijk een 
nieuwe conflictvrij verhaal te bouwen. De partij-
en wisten overeenstemming te bereiken over het 
nieuwe gezamenlijke perspectief. Er moest weer 
een duurzaam visbestand komen waar zowel de 
beschermde vogels als een groep vissers van kon 
leven. Recreatie, toerisme en sportvisserij kon 
weer opbloeien en de stadjes langs het IJsselmeer 
zouden meer toeristen trekken. De hoofdelemen-
ten van narratieve mediation waren ingevuld, het 
conflict was buiten de partijen gelegd en er gloorde 
een gezamenlijk nieuw perspectief aan de horizon.

Het venijn
Het venijn zat hem in de route om bij de oplos-
sing te komen. De natuurorganisaties hadden een 
hele sterke troef in handen en dat wist iedereen: 
ze konden zo weer naar de rechter stappen. Het 
rijk had de situatie tientallen jaren laten begaan 
en elke wijziging die het oplegde zou geld gaan 
kosten. Maar het rijk was niet bereid te beta-
len. Het had namelijk nog andere en veel grotere 
dossiers liggen waarbij de partijen graag uitge-
kocht wilden worden, bijvoorbeeld de nertsenfok-
kers en de intensieve veehouderij. Het uitkopen 
van de vissers zou niet alleen geld kosten, maar 
ook een precedent scheppen voor andere gevallen. 

Geen van de vissers wilde zijn netten om niet inle-
veren. De vergunningen hielden ze vast want die 
konden worden doorverkocht, dat was het pensi-
oen van de vissers. Collectief waren de vissers 
het eens dat er te veel visnetten en te veel vergun-

ningen waren. Maar individueel vond men dat de 
andere vissers de netten moesten inleveren. Zo 
had elke partij wel een reden om niet te willen 
of te kunnen bijdragen aan de route die naar een 
oplossing leidde. De sportvissers wilden op zo 
kort mogelijke termijn hun hengeltje weer kunnen 
uitgooien op het IJsselmeer. In de ogen van de 
sportvissers moesten de beroepsvissers daar-
voor een forse stap terug doen. De provincies en 
natuurpartijen wilden een snel herstel van de 
natuurwaarden. Er moest zo snel mogelijk weer 
voldoende eten zijn voor de beschermde visetende 
vogels. Het lonkend perspectief van een duurzame 
visstand op IJsselmeer leek heel ver weg. 

De oplossing
Ook tijdens de gesprekken met de partijen kwam 
de zelfgecreëerde werkelijkheid van elk van de 
partijen steeds weer terug. Toch heeft het ster-
ke van narratieve mediation gewerkt. De nieuw 
conflictvrije toekomst werkte dusdanig sterk dat 
de partijen bleven zoeken naar een weg om daar 
te komen. De zelfgecreëerde werkelijkheid kwam 
steeds vaker ter discussie te staan en men kreeg 
begrip voor de belangen van de andere partijen. 
Die hadden met een achterban te maken, die ook 
overtuigd moest worden. De vissers voelden zich 
de grote schuldige. Het ging immers steeds over 
de hoge visserijdruk en de vissers hadden te veel 
netten en te veel vergunningen. 

Door het nieuwe conflictvrije perspectief ontstond 
langzaam een ander beeld van het ontstaan van het 
probleem. De oorzaak van het probleem lag niet 
bij de vissers. Het waren de veranderende omstan-
digheden die tot gevolg had dat er minder vis was. 
De bedijkingen en vooral de inpolderingen hadden 
de beste paai- en opgroeigebieden opgeslokt. 
Het IJsselmeer in de huidige vorm was een grote 
badkuip met water zonder natuurlijke zones waar 
vis kon paaien en opgroeien.  
Maar dat inzicht bracht nog geen oplossing. Zolang 
de vissers met het zeer grote aantal netten zouden 
blijven vissen, zou elke oplossing in de kiem 
gesmoord worden. Want zodra er weer voldoen-
de vis was, zouden alle vissers daaropaf stomen. 
De eerste die de vis zou vangen was immers de 
winnaar. Het ministerie noch de vissers wilden 
bewegen om minder vissen te vangen. 

De oplossing is gevonden door niet het ministe-
rie vissers te laten uitkopen, maar een fonds in 

In narratieve mediation is het 
belangrijk de schuld van het conflict 
buiten de partijen te leggen
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het leven te roepen. Een particulier fonds gevuld 
met geld uit bijvoorbeeld de zandwinning op het 
IJsselmeer. Met dat geld konden alle vergunnin-
gen worden opgekocht. Vervolgens zou er een veel 
kleiner deel van de vergunningen, via een veiling 
weer worden uitgegeven. Dan was er geen sprake 
van staatssteun, noch van uitkoop door de over-
heid. De vissers stemden daarmee in omdat ze zo 
toch geld kregen voor hun oude vergunningen. 
Vissers die door willen gaan kunnen via de veiling 
nieuwe vergunningen kopen. Door in de nieuwe 
situatie veel minder vergunningen uit te geven zal 
de visstand snel herstellen. Recreatie en toerisme 
kunnen weer opbloeien. Vissers kunnen toeristen 
meenemen om hun de natuur te laten beleven. 
Natuurontwikkeling krijgt zo een kans. 

Geleerde lessen
Wat ik uit dit ‘dossier’ geleerd heb?
Doordat twee partijen hun juridische bezwaren 
opschortten, ontstond bij hen voldoende druk om 
toe te werken naar een oplossing. De opgeschorte 
bezwaren zijn ook meermaals gebruikt om druk te 
zetten op partijen en het proces.
Het bereiken van de uiteindelijke instemming door 
de partijen was steeds balanceren op een flinter-
dun koordje, waarbij woorden en zinnen per letter 
werden gewogen.

Na afloop zijn er alsnog hakken in het zand gezet 
en is de inzet van de Tweede Kamer nodig geweest 
om opnieuw druk te zetten op partijen. Het feit dat 
er (enig moment) een gedragen oplossingsvoorstel 
lag heeft positief gewerkt op de Kamerleden.
De kernwaarden van narratieve mediation waar-
bij vastzittende standpunten van partijen worden 
losgeweekt en omgevormd naar creatief en oplos-
singsgericht denken, blijkt een goed instrument. 
Ook als er meer dan twee partijen betrokken 
zijn bij het conflict en er sprake is van een grote 
achterban.
Narratieve mediation kan goed gecombineerd 
worden met projectmatig werken en is dan een 
krachtige combinatie om ook omvangrijke conflic-
ten een forse stap richting een oplossing te bren-
gen. b

Klaas Talma is een narra-
tief opgeleide mediator en 
gespecialiseerd in conflic-
ten bij en met de overheid. 

Het bereiken van instemming was 
steeds balanceren op een flinterdun 
koordje, waarbij woorden en zinnen per 
letter werden gewogen

Kira Wuck

Als het regent op zondag
regent het bij ons anders dan bij anderen 
de lucht is droger en de kat laat zich niet aaien 

Vroeger hadden we een kijkgat in de schutting
daarachter gebeurde het

Vanuit de achtertuin zie je waar de vaat zich opstapelt
wat de afstand is tussen geliefden 
als ze elkaar net niet raken

Intimiteit is erachter komen dat je met iemand 
naar hetzelfde punt staart
zoals naar mijn ouders 
die voor de zoveelste keer de muren witten

Gedicht
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Het is een zonnige ochtend in mei. Het 
zomerse gevoel dat ik heb verdwijnt snel 
zodra ik de koude, hoge gevangenishekken 

passeer. Voor de Humanistische Omroep film ik al 
een aantal maanden een groep moeders in de gevan-
genis voor een documentaire over moederschap 
achter de tralies. We zijn heel vroeg opgestaan om 
het openen van de celdeuren te kunnen filmen. 

De cameraman en geluidsvrouw testen de appara-
tuur. We hebben nog een kwartiertje. Terwijl ik 
werktuigelijk een bekertje ranzige koffie inschenk 
uit de kan in het bewakershokje middenin de grote 
hal, kijk ik naar de rijen celdeuren. Ik denk aan de 
verhalen achter die deuren.

Gisela, bijvoorbeeld, heeft een parkiet in haar cel. 
Als de deur op slot is, vliegt de parkiet vrij rond. 
Ze vertelt met de parkiet op haar schouder hoe 
ze zich schaamt, omdat ze de vrienden van haar 
ouders heeft opgelicht. Steeds als ze haar vader 
spreekt aan de telefoon wil ze hem zeggen dat het 
haar spijt, maar ze kan het niet. Haar vader blijft 
lief aan de andere kant van de lijn. Hij zorgt nu 
voor haar kinderen. 
Joy schreef een lied voor haar moeder van wie ze de 
begrafenis miste. Ze wilde het voor mij zingen. Van 
Joy moest ik klappen om de maat aan te geven. ‘Zo 
moet het,’ zei ze, ‘nee, zo.’ Ik klapte steeds verkeerd, 
ik heb geen gevoel voor ritme. Ze zong rauw en ook 
mooi, terwijl ze mij recht aankeek. 

Eerder die week gingen we met Nour naar de 
werkplaats waar ze ons fluisterend toevertrouwde 
hoe trots ze is op zichzelf dat ze de zeilmakerij 
van de gevangenis zelfstandig runt. Dat had haar 
man vroeger nooit toegestaan. Haar man leeft niet 
meer. Jarenlang mishandelde hij haar. Nour door-
stond het voor haar kinderen, zegt ze. En omdat ze 
dacht dat ze het misschien wel verdiend had. Voor 
haar verhaal was geen plek in hun relatie. Nour 
stak na twaalf jaar haar man dood. Nu ziet ze haar 
kinderen een keer per maand. Ze komt pas vrij als 
ze alle vier volwassen zijn. Ook dit vertelde ze ons, 
de ene na de andere sigaret opstekend in haar cel. 
Soms moesten we het gesprek onderbreken. ‘Wil 
je nog wel door?’, vroeg ik dan. ‘Ja’, zei ze. ‘Jawel, 

maar ik heb het nooit eerder verteld. Nooit zo… op 
deze manier. Alsof ik het aan een vriend vertel.’ 

Ik ben een welkome afleiding in de dagelijkse 
sleur van het gevangenisbestaan, besef ik. En dat 
dit een belangrijke reden is waarom de vrouwen 
met mij in gesprek gaan, weet ik. Ik geef oprechte 
aandacht. Ik heb nooit haast. Ik ben er. Ik luister. 
En ik meen het. Ik meen het echt. Maar ik weet 
ook dat er een dag komt dat ik weg ben. Dan ga ik 
‘de montage in’ zoals dat heet. Dan maak ik van 
alles wat ik hoorde en zag mijn eigen versie en 
stuur die via de televisie de wereld in.

Als ik aan het filmen ben, voel ik soms wel een 
moreel dilemma: ik ben toch een beetje een 
voyeur. Er wordt mij zoveel toevertrouwd. Met de 
nadruk op het woord vertrouwd. De hoofdperso-
nen vertrouwen mij hun levensgeschiedenis, hun 
dromen, hun angsten toe en dat voelt als een zware 
verantwoordelijkheid. Ik wil de verhalen die ik hoor 
een plaats geven. Ze hebben ruimte, licht en verzor-
ging nodig, nadat ze soms jarenlang verborgen 
waren in de harten en de hoofden van hun eigena-
ren. Maar televisie biedt daarvoor weinig ruimte. 
Leed verkoopt, nuance niet. Toch blijf ik filmen, 
want ieders verhaal past in het gemeenschappelijke 
verhaal. Namelijk dat van verlangen naar liefde en 
erkenning. Ook in mediations zie ik dat steeds weer 
terug. Dat drijft me om door te gaan met wat ik doe. 

Ik ben blij dat ik de vaardigheden die ik gebruik als 
regisseur kan toepassen in mediations en anders-
om. Bij beide draait het om het verwerken van 
oude verhalen en samen een nieuw verhaal maken, 
zij het op een andere manier. 

Middenin mijn gemijmer word ik opgeschrikt. De 
cameraman wenkt heftig: ‘We moeten! Ze gaan 
die cellen opendoen.’ De geluidsvrouw en ik gaan 
er gauw achteraan op kousenvoeten, want we 
mogen niet hoorbaar zijn in de film. De sleutels 
rinkelen in de hand van de bewaker als ze de 
deuren opent. Kleine wereldjes worden zichtbaar. 
De vrouwen zitten op hun bed of achter hun 
tafeltje te lezen, te roken, of kijken televisie. Een 
nieuwe dag begint. b

Anneloor van Heemstra 
werkt als televisiemaker 
momenteel aan twee 
nieuwe televisieseries. 
Daarnaast heeft ze een 
praktijk voor coaching en 
mediation.

Verhaal:

Verhalenverzamelaar
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essayIn de interdisciplinaire cursus recht 
en literatuur  (onder andere bij de Universiteit 
Leiden en SSR) is de rol van het verhaal in het recht 
een belangrijk thema. Het zogenoemde ‘narra-
tieve karakter’ van het recht uit zich onder meer 
in rechtszaken. Partijen dragen hun versie van het 
gebeurde in de vorm van een verhaal voor aan de 
rechter, die op zijn beurt een verhaal construeert 
in zijn vonnis. De rechter formuleert dit verhaal op 
basis van waarschijnlijkheid en aannemelijkheid, 
hij was er immers zelf niet bij.1 De feiten moeten 
worden gegroepeerd in een logisch verhaal met een 
kop en een staart, waarin (bepaalde) gebeurtenis-
sen betekenis verkrijgen in een groter geheel. Door 
middel van het verhaal kan worden begrepen wat 
er is gebeurd – en waarom. De vraag is echter of 
dergelijke narratieve constructies moeten worden 
beschouwd als waarheidsgetrouwe weergaven van 
het verleden en wat dat betekent voor de betrok-
ken personen. 

Aan de hand van twee ogenschijnlijk zeer verschil-
lende rechtszaken, het fictieve proces tegen 
Meursault uit De vreemdeling (1942) van de Frans-
Algerijnse schrijver Albert Camus (1913-1960) 
en het strafproces tegen O.J. Simpson (1947) uit 
1995, beproef ik in dit korte essay de werking van 

Door Claudia Bouteligier 
Foto O.J.: Sam Mircovich/AP

Het recht en het verhaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit 
uit zich onder meer in rechtszaken. Aan de hand van het fictieve proces 
tegen Meursault uit De vreemdeling van Albert Camus en het strafproces 
tegen O.J. Simpson, onderzoekt Claudia Bouteligier de werking van het 
verhaal in het recht en de relatie daarvan tot gerechtigheid.

Camus’ Vreemdeling vs O.J. Simpson

Verhaal, conflict en  
  gerechtigheid

het verhaal in het recht en de relatie daarvan tot 
gerechtigheid.2 Hoewel in deze zaken een jury over 
de schuldvraag beslist en niet een rechter, neemt 
dit niet weg dat de grote rol van verhalen eveneens 
geldt voor rechterlijke oordeelsvorming.3

‘Het was de zon’ 
De vreemdeling is het relaas van Meursault. Het 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de 
gebeurtenissen zoals ze op dat moment daadwer-
kelijk plaatsvinden, tot het moment dat Meursault 
een man doodt. In het tweede deel worden de 
gebeurtenissen achteraf in narratieve vorm gepre-
senteerd in de rechtszaal gedurende het proces 
tegen Meursault.
Meursault opent zijn relaas als volgt: ‘Vandaag is 
moeder gestorven. Of misschien gisteren, ik weet 
het niet. Ik ontving een telegram uit het gesticht: 
“Moeder overleden. Morgen begrafenis. Met leed-
wezen.” Daar is niets uit op te maken. Misschien 
was het gisteren.’ Hij weet niet wanneer zijn 
moeder precies overleden is, maar dat lijkt hem 
niet te interesseren. Meursault toont geen enkele 
emotie, terwijl het een jaar geleden is dat hij haar 
voor het laatst heeft gezien. 
Vanaf het begin schuilt er voor de lezer iets 
vreemds en ongemakkelijks in dit alles. Meursault 
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reciteert in telegramstijl en dat kenmerkt het 
eerste deel: hij vertelt puntig en sober. Hij komt 
onverschillig en misschien zelfs gevoelloos over. 
In plaats van gevoelens van verdriet of rouw geeft 
Meursault de dood van zijn moeder op zakelijke 
wijze weer. Bij de begrafenis huilt hij niet. Hij is 
voornamelijk bezig met de hitte die hem beklemt 
en met wat er om hem heen gebeurt.

Eenmaal thuis pakt Meursault zijn leven schijn-
baar moeiteloos weer op: ‘Ik dacht dat er in elk 
geval weer een zondag opzat, dat moeder nu begra-
ven was, dat ik weer aan het werk zou gaan en dat 
er, alles bij elkaar genomen, niets was veranderd.’ 
Een dag na de begrafenis komt Meursault in het 
zwembad Marie Cordona tegen, een vrouw waar 
hij eerder verliefd op was. Hij neemt Marie die 
avond mee naar een komische film en al snel krij-
gen zij een relatie. 
Kort daarna gaat Meursault met zijn buurman 
Raymond op bezoek bij diens vrienden. Bij een 
strandwandeling treffen zij een man waar Raymond 
ruzie mee heeft en die hem sindsdien achtervolgt. 
Er ontstaat een handgemeen tussen Raymond en de 
man. Het lijkt met een sisser af te lopen en zij keren 
terug naar het strandhuis. Wanneer Meursault even 
later aan de hitte van de zon tracht te ontsnappen 
en verkoeling hoopt te vinden op het strand, loopt 
hij de betreffende man wederom tegen het lijf. Bij 
toeval heeft Meursault het pistool van Raymond 
bij zich. De twee mannen staan tegenover elkaar 
en kijken elkaar aan. Als Meursault (zonder zelf te 
weten waarom) een stap naar voren doet, trekt de 
man zijn mes. Het lemmet verblindt Meursault. De 
zon vertroebelt zijn zicht en het zweet uit zijn wenk-
brauwen bedekt zijn ogen met een ‘lauwe dichte 
sluier’ van tranen en zout. Het wordt Meursault 
teveel, heel zijn wezen trekt samen en zijn hand 
houdt het pistool krampachtig vast. Het duizelt hem 
en hij schiet op de man. Daarna schiet hij nog vier 
keer op het lichaam, dat na het eerste schot al niet 
meer bewoog.

Met deze krachtige scène besluit Camus het eerste 
deel van De vreemdeling. Het tweede deel vangt 
aan met ondervragingen van Meursault door zijn 
advocaat en de onderzoeksrechter. Beiden lijken 
welwillend en zeggen Meursault dat ze hem probe-
ren te begrijpen, maar dat hij hen dan wel het hele 
verhaal moet vertellen. Meursault bekent direct 

dat hij de man heeft gedood en geeft de gebeurte-
nissen eerlijk weer: ‘Raymond, het strand, zwem-
men, de twist, weer het strand, de kleine bron, de 
zon en de vijf revolverschoten.’ 

Het lijkt een duidelijke, ongecompliceerde zaak. 
Dat maakt het extra opvallend dat Meursault 
meerdere keren wordt ondervraagd. Het is boven-
al merkwaardig dat veruit de meeste vragen geen 
enkele betrekking hebben op het door hem bega-
ne misdrijf: zij zijn vooral gericht op het karakter 
van Meursault. Volgens de advocaat is het onder-
zoek voornamelijk gericht op de omstandig heden 
rond het overlijden van Meursaults moeder, 
omdat de openbare aanklager heeft vernomen dat 
Meursault ‘blijk had gegeven van ongevoeligheid’ 
daaromtrent. 
Gedurende de ondervragingen geeft Meursault 
geen motief of verklaring waarom hij de man dood-
de en nadien nog vier kogels op het lijk afvuurde. 
Wanneer hij terugdenkt aan dat moment voelt hij 
alleen de brandende zon. De zon is de enige reden 
die hij aan kan voeren. Het was toeval, hij had geen 
enkele intentie de man te doden. Voor de advo-
caat en de onderzoeksrechter is dat niet voldoen-
de en hun welwillendheid verdwijnt snel, maar 
Meursault antwoordt eerlijk en zonder omhaal. Hij 
weigert een verhaal te vertellen dat zijn misdaad 
begrijpelijk zou maken. 
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Ook in het proces staat de persoon van Meursault 
en het overlijden van zijn moeder veeleer centraal. 
De officier van justitie schetst een geloofwaardig, 
psychologisch portret. Volgens zijn verhaal heeft 
Meursault geen ziel en is hij een zedeloos monster. 
Dat blijkt volgens de officier bijvoorbeeld uit het 
feit dat Meursault de dag na de begrafenis van zijn 
moeder een ‘maîtresse’ heeft opgedaan. De repliek 
van de officier vat de gang van zaken in het proces 
helder samen: ‘Ik beschuldig deze man een moeder 
te hebben begraven met het hart van een misdadi-
ger.’ Deze woorden hebben een enorme uitwerking 
op de jury en het publiek. Zijn verhaal slaat aan. De 
officier eist de doodstraf. 
Meursault ziet als toeschouwer alles aan:  
‘[i]k kan zeggen dat er gedurende het betoog van de 
officier van justitie en het pleidooi van mijn advo-
caat veel over mij gesproken is en misschien meer 
over mijzelf dan over mijn misdaad.’ De zaak lijkt 
volkomen buiten hem om te worden behandeld: 
hij is aanwezig, maar wordt eigenlijk als het ware 
bij verstek veroordeeld. Het hof en de jury trek-
ken zich terug. De uitspraak volgt snel: de jury 
acht Meursault schuldig aan moord. Hij zal worden 
onthoofd op een plein, in naam van het Franse volk.

In De vreemdeling komt het probleem van het narra-
tief begrijpen helder naar voren. Als Meursault zou 
hebben gesteld dat hij ontoerekeningsvatbaar was 
omdat zijn moeder net overleden is, dan had hij 
waarschijnlijk op meer sympathie kunnen reke-
nen van de juridische actoren: dan waren hijzelf 
en zijn daad (in zekere mate) begrijpelijk geweest. 
Meursault is letterlijk een vreemdeling die zich 
niet conformeert aan wat de samenleving van hem 
verlangt; hij heeft zich niet gedragen zoals dat naar 
algemene maatstaven behoort en daarom wordt 
hij ter dood veroordeeld. Het is de nadruk op de 
persoon van Meursault waardoor onrecht gedaan 
wordt, omdat de constructie van zijn ‘persoon’ 
centraal staat.
De vreemdeling laat zien dat het recht weinig kan 
met toeval of onwaarschijnlijkheden; daar kan 
geen logisch verhaal van worden geconstrueerd. 
Verhalen dienen voor het recht ondubbelzinnig, 
herleidbaar en vooral logisch te zijn. Causaliteit 
is belangrijk. Een goed verteld verhaal kan het 
verschil maken tussen schuld en onschuld, tussen 
recht of onrecht. Dat komt ook helder naar voren 
in het strafproces tegen Simpson.

But I’m not black. I’m O.J.
Simpson werd verdacht van de dubbele moord op 
zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron 
Goldman.4 De lichamen van Brown en Goldman 
werden op 12 juni 1994 aangetroffen bij het huis van 
Brown. Zij waren ernstig toegetakeld: Brown was 
zo vaak in haar nek gestoken dat die bijna doorge-

sneden was. Van de lichamen liep een bloedspoor 
naar de stoeprand, waar de dader vermoedelijk in 
zijn auto was gestapt.
Het bewijs wees al snel in de richting van Simp-
son. Gedurende hun huwelijk mishandelde hij zijn 
vrouw en er zijn meerdere opnamen van het feit 
dat zij in doodsangst het alarmnummer belde. 
Simpson had meerdere malen gedreigd haar te 
vermoorden. Daarnaast werd in de auto van Simp-
son bloed aangetroffen van hemzelf, Brown en 
Goldman. Het meest bekende bewijsstuk is echter 
de handschoen. Op het plaats delict werd een 
bebloede handschoen gevonden en op het terrein 
van Simpson werd de andere handschoen aange-
troffen – eveneens bebloed. DNA-tests wezen uit 
dat de bloedsporen afkomstig waren van Simpson, 
Brown en Goldman. Er werd een arrestatiebevel 
uitgevaardigd, maar Simpson vluchtte. De uren-
lange achtervolging werd rechtstreeks uitgezon-
den op de Amerikaanse televisie.

Het proces, dat uiteindelijk 133 dagen duurde, 
werd een mediaspektakel en was het gesprek van 
de dag. Dit kwam niet alleen voort uit het feit dat 
de verdachte een geliefde beroemdheid was; het 
proces legde ook raciale spanningen bloot in de 
Amerikaanse samenleving. Twee jaar eerder was 
Rodney King, een zwarte taxichauffeur, aangehou-
den wegens gevaarlijk rijgedrag. King werd hard-
handig gearresteerd en mishandeld door agenten 
van het Los Angeles Police Department (LAPD), 
dat al jaren bekend stond om racisme. De agenten 
stonden terecht voor buitensporig geweldgebruik, 
maar werden vrijgesproken door een voornamelijk 
witte jury. Dat bevestigde nog eens de rassenonge-
lijkheid in het Amerikaanse rechtssysteem en deze 
uitspraak leidde (mede) tot de grote rassenrellen in 
Los Angeles in 1992, waar meer dan vijftig mensen 
omkwamen.

In De vreemdeling komt het probleem 
van het narratief begrijpen helder 

naar voren
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Het advocatenteam van Simpson, onder leiding van 
Johnnie Cochran, gebruikte deze maatschappe-
lijke spanningen om de aandacht te verleggen van 
het misdrijf naar de ongelijkheid in het rechtssys-
teem, het probleem van rassendiscriminatie en het 
politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Simpson 
werd als persoon op zorgvuldige wijze neergezet 
als zwart rolmodel en als slachtoffer van discrimi-
natie. De advocaten vertelden in feite het verhaal 
van zwarte Amerikanen die niet worden erkend en 
maakten Simpson een symbool van dit onrecht. 
Dit wringt, omdat Simpson zich eerder nooit uit 
liet over de rassenongelijkheid en zich niet betrok-
ken wist bij de strijd voor gelijke behandeling: ‘But 
I’m not black. I’m O.J.’ Toen de juryleden het huis 
van Simpson bezochten, zorgde Cochran ervoor 
dat het verhaal over Simpson nog eens werd onder-
streept. Er werd Afrikaanse kunst neergezet en de 

foto’s van Simpson met zijn witte vrienden werden 
vervangen door foto’s van hem met zijn familie en 
zwarte burgerrechtenactivisten. 

Het meest beroemde moment in het proces was 
het passen van een van de bebloede handschoe-
nen door Simpson. Het was welhaast een theatraal 
moment, Simpson nam de tijd om de jury te laten 
zien dat de handschoen niet paste.5 Er wordt bedis-
cussieerd of de handschoen niet paste doordat 
Simpson zijn medicatie voor artritis niet had inge-
nomen, waardoor zijn handen opgezwollen waren, 
of dat de handschoen gekrompen was door het 
bloed en de testen die erop waren uitgevoerd. Hoe 
dan ook: dit was van grote invloed op de uitspraak. 
‘If it doesn’t fit, you must acquit’, zo benadrukte 
Cochran in zijn slotpleidooi. 

In tegenstelling tot Meursault liet Simpson zich-
zelf buitengewoon goed vertellen – de rol paste 
hem als een handschoen. De (overwegend zwarte) 
juryleden begrepen en herkenden zijn verhaal. Na 
vier uur kwam de jury unaniem tot de beslissing 
dat Simpson moest worden vrijgesproken.6

Tot slot
Als het gaat om de werking van het verhaal in het 
recht komt in beide zaken naar voren dat het – al 

Simpson werd als persoon op 
zorgvuldige wijze neergezet als 
zwart rolmodel en als slachtoffer van 
discriminatie
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dan niet gepleegde – misdrijf naar de achtergrond 
verdwijnt. De nadruk ligt op narratieve constructie 
van de persoon van de verdachte en het vertellen 
van een aansprekend verhaal om tot een gewenste 
uitkomst te geraken. Deze verhalen doen echter 
geen recht aan wat gebeurd is en lijken zeker in het 
geval van Meursault niet tot gerechtigheid te leiden. 
De vreemdeling laat zien dat het recht weinig kan 
met toeval, onwaarschijnlijkheden en absurditeit 
– terwijl deze inherent zijn aan het leven en het 
menselijk bestaan. Verhalen geven de werkelijkheid 
op een achteraf geconstrueerde wijze weer. Als er 
geen sluitend verhaal kan worden verteld en men 
zich niet kan herkennen in de ander over wie geoor-
deeld moet worden (of diegene tenminste kan begrij-
pen), wordt het vormen van een oordeel bemoeilijkt. 
Om een aansprekend verhaal te construeren is dus 
herkenning en identificatie vereist. Dat was precies 
waar de advocaten van Simpson op inzetten. 

Er speelden andere motieven mee dan het beant-
woorden van de vraag of Simpson op basis van 
het bewijs wel of niet schuldig bevonden moest 
worden aan de dubbele moord: het onrecht tegen 
zwarte Amerikanen, concreet belichaamd in de 
zaak King, moest worden vergolden. Meursault 
wordt afgerekend op het verhaal over zijn kille, 
zedeloze persoonlijkheid. Daarnaast lijkt het recht 
in beide zaken instrumenteel te worden ingezet. 
Meursault wordt in naam van het Franse volk 
afgerekend op zijn non-conformiteit; het verhaal 
van Simpson versterkt het conflict en de verdeeld-
heid in de Verenigde Staten. Zo beschouwd worden 
conflicten niet opgelost, maar veeleer bestendigd. 
De vraag die wellicht rijst, is wat een oplossing of 
alternatief zou kunnen zijn. Deze kunnen echter 
niet zonder meer worden geformuleerd in dit 
essay. In mijn proefschrift stel ik een alternatieve 
benadering voor: de ontmoeting vanuit dialogisch 
perspectief. Voor dit essay voert een bespreking 
daarvan te ver, hier stond de werking van het 
verhaal in het recht centraal. 

Verhalen zijn inherent verbonden met het mense-
lijk bestaan. Door middel van verhalen tracht de 
mens zichzelf, het leven en de ander te begrijpen of 
te duiden – en dat is in de rechtspleging eveneens 
niet uit te sluiten. Met betrekking tot gerechtigheid 
is het erkennen van de grote invloed van verhalen 
van belang; om te trachten de ander niet te vangen 
in een sluitende constructie of mee te gaan met het 
meest aansprekende verhaal. Verhalen bieden niet 
als vanzelfsprekend een waarheidsgetrouwe weer-
gave van de realiteit uit het verleden. Het is belang-
rijk om een kritische houding aan te nemen ten 
aanzien van (de waarheidswaarde van) verhalen in 
de rechtszaal, zoals de processen van Meursault en 
Simpson duidelijk maken.

In dit essay heb ik het belang van aandacht voor 
de werking van het verhaal willen benadrukken. 
Het kan worden gelezen als een oproep tot een 
bepaalde bewustwording en tot bescheidenheid 
ten aanzien van het verhaal. Het gaat om het besef 
dat we kritisch en misschien zelfs terughoudend 
om dienen te gaan met verhalen als het gaat om 
het doen van recht. b

Noten
1 In artikel 338 Sv is opgenomen dat de rechter op 

basis van wettige bewijsmiddelen en het onderzoek 
ter terechtzitting de overtuiging dient te bekomen 
dat het tenlastegelegde bewezen kan worden 
verklaard. Het is echter, zowel in de theorie als in de 
praktijk, niet duidelijk wat onder deze rechterlijke 
overtuiging moet worden verstaan. Cleiren 
formuleert dit treffend: ‘Uit dit overzicht blijkt dat 
er geen eenduidigheid bestaat in de opvattingen 
over de functie en de inhoud van de rechterlijke 
overtuiging. (…) Men spreekt meer in termen van een 
maatstaf en van een graad van waarschijnlijkheid, 
een tendens waarmee wordt aangesloten op de in 
common law-stelsels gehanteerde maatstaf ‘beyond 
reasonable doubt’. C.P.M. Cleiren, ‘De rechterlijke 
overtuiging. Een sprong met hindernissen’, THEMIS 
2010-5/6, p. 259-267, op p. 261.

2 Albert Camus, De vreemdeling, Amsterdam: De Bezige 
Bij 1961. 

3 In het rechterlijk oordeel bevindt zich eveneens 
onvermijdelijk een bepaalde mate van subjectiviteit. 
Hoewel rechters professioneel geschoold zijn en 
juryleden (over het algemeen) niet, kan op basis 
daarvan niet als vanzelfsprekend worden gesteld dat 
juryleden eerder beïnvloedbaar, dan wel subjectiever 
zouden zijn. Deze discussie valt verder buiten het 
bereik van dit essay.

4 In 2016 verscheen een vijfdelige documentaire 
omtrent dit proces: O.J.: Made in America, waarin 
regisseur Ezra Edelman aan de hand van interviews, 
nieuwsuitzendingen en archiefbeelden de opkomst 
en ondergang van Simpson weergeeft in relatie 
tot de raciale spanningen en rassenongelijkheid 
in het rechtssysteem in de Verenigde Staten. Zie 
ook het artikel uit 2016 van Vera Mulder voor De 
Correspondent: ‘Hoe O.J. Simpson zwart werd 
gemaakt door zijn eigen verdediging (en dat nog goed 
uitpakte ook)’. 

5 Te bekijken op YouTube, zoek op O.J. Simpson 
infamously trying on gloves at trial. 

6 Hoewel Simpson later in een civiele zaak, 
aangespannen door de vader van Goldman, 
veroordeeld werd tot 33 jaar gevangenisstraf. 
Inmiddels is Simpson wegens goed gedrag vervroegd 
vrijgelaten.
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Houd je adem in en laat je meenemen op het ritme 
van de golven waarin Annet Schaap haar zinnen 
goot. Lampje is een wervelend verhaal over meer
minnen en monsters, over piraten en sprookjes
figuren. Over angst en eenzaamheid, verbinding en 
moed. Een spannend kinderboek vol geheimen dat 
je in één ruk wil uitlezen. Het schrijversdebuut van 
illustrator Annet Schaap (bekend van onder ande
re de Hoe overleef ikserie) weet diep te ontroeren.

Lampje is de dochter van de vuurtorenwachter. 
Elke avond beklimt zij de 61 treden van de vuur
toren om het licht aan te maken. Maar op een 
stormachtige avond gaat alles mis. De lucifers zijn 
op, de lamp blijft uit, een schip verongelukt tegen 
de rotsen. Om de schade van dit ongeluk te betalen 
moet Lampje zeven jaar gaan werken in het myste
rieuze huis van de Admiraal. Het verhaal gaat dat 
daar een monster woont. 

In het Zwarte Huis ontmoet Lampje Vis, een boze 
jongen die in de torenkamer woont. Lampje en 
Vis hebben veel overeenkomsten. Beiden groeien 
op zonder moeder en met een tirannieke vader. 
En beiden willen zij die vaders trots maken. Maar 
een vriendschap tussen hen is daarmee nog niet 
vanzelfsprekend. Vooral dankzij Lampjes groot
moedigheid komen de twee nader tot elkaar. Vis 

Een spannend boek 
dat diep ontroert 

bo
ek
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leert Lampje schrijven, iets wat ze heel graag wil, 
maar wat haar ook beangstigt – een verwijzing 
naar de auteur die met dit boek haar eerste kinder
boek schreef nadat ze zo’n tweehonderd kinder
boeken had geïllustreerd? 

Lampje leert Vis, en daarmee ons als lezers, nog 
veel meer: dat je dromen moet najagen, en jezelf 
mag zijn. Want of je nu een kind met een staart 
of een vrouw met een baard bent, Lampje accep
teert die eigenaardigheden. Zij kijkt onbevoor
oordeeld de wereld in en kiest hierin haar eigen 
weg. NRCrecensent Thomas de Veen vatte die 
kernboodschap krachtig samen: ‘Vrijheid wordt 
niet gewonnen door te vertrouwen op maakbaar
heid […] Lampje vertelt: vrijheid schuilt vooral in 
de acceptatie van eigenheid, eigenaardigheid en 
feilbaarheid.’

Ondanks de vele mythische figuren wordt het boek 
nooit kinderachtig. Sterker, Annet Schaap weet in 
schijnbaar eenvoudige zinnen de complexiteit van 
de menselijke psyche op te tekenen. Zoals wanneer 
Lampje de aardige kruidenier met zijn vervelende 
vrouw tegenkomt op de kermis. Als lezer vraag je 
je al geruime tijd af hoe zo’n aardige man zo’n nare 
vrouw getrouwd kan zijn. ‘“Eigenlijk is ze helemaal 
niet zo. Of dat was ze vroeger niet. Of…” Hij zucht 

Lampje

Auteur: Annet Schaap
Uitgever: Querido
Jaar van uitgifte: 2017
Prijs: € 16,99 
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Er is een vierde, herziene versie van Toolkit Media-
tion, met als ondertitel: Resultaat bereiken als media-
tor, manager, mediation advocate en onderhandelaar. 
Voor ieder van deze beroepsgroepen heeft Manon 
Schonewille een leeswijzer geschreven. En dat 
is handig in dit 504 pagina’s tellende naslagwerk. 
Het staat vol met korte behapbare teksten over 
onderwerpen die met mediation te maken hebben, 
en handige checklisten en overzichten. Je kunt er 
naar persoonlijke behoefte doorheen navigeren. 
Het is geen boek om van kaft tot kaft te lezen.

Eigenlijk staat in dit boek álles. Van uitleg over 
telemediation of schilvragen, het verschil tussen 

een conflict en een geschil, opsommingen van 
(contra)indicaties voor mediation, een checklist 
voor het openingsstatement, tot korte praktische 
uitzettingen over relevante psychologische theo
rieën, en een format voor een vaststellingsover
eenkomst. En dat is slechts een hele kleine greep 
uit de onderwerpen.

Het is kortom een mooi en handig boek voor ieder
een die te maken heeft met mediation. Helaas is 
van dit boek (nog?) geen eversie beschikbaar. De 
inhoud van dit boek zou zich goed lenen voor een 
app of wikiachtige webversie. b

Judith Stoop is MfN-
mediator in arbeidszaken 
bij Geschikt Mediation. Ze 
zit in het bestuur van de 
beroepsvereniging voor 
arbeidsmediators (VAN) 
en is redactielid van dit 
tijdschrift.

Toolkit Mediation

Auteur: M.A. Schonewille
Uitgever: Boom juridisch
Jaar van uitgifte: 2018 
Prijs: € 57,50

Het boek over alles

weer. “Of ik heb niet goed gekeken.”’ Even mooi 
als duidelijk is de metafoor over schuld, wanneer 
de vuurtorenwachter nadenkt over het ongeluk: 
‘Schuld is een rot ei dat heen en weer gegooid 
wordt, verder en verder. Niemand wil het vangen, 
niemand wil de smurrie over zich heen krijgen.’ 
Hoe sprookjesachtig ook, het boek blijft waarach
tig door dit stevige fundament van intermenselijke 
relaties. 

En dan blijft de vraag, is het wel zo sprookjesach
tig? Zijn dit wel mythische wezens? Lampje gaat 

over de manier waarop we ons verhouden tot fami
lie, dierbaren, en al die schijnbaar vreemde snui
ters die we in het leven tegenkomen. Als we leren 
minder te oordelen over andermans eigenaardig
heden kunnen we onszelf en elkaar accepteren als 
het kleurrijke, diverse, gemêleerde gezelschap dat 
we zijn.

Lampje is bekroond met Nynke van Hichtumprijs, 
de Woutertje Pieterseprijs en met de Zilveren Grif
fel. Het moge duidelijk zijn dat dit een must read is 
voor ieder kind. En voor iedere volwassene. b



Gedicht

Het huwelijk
Willem Elsschot

Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd
in d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven,
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard
en mat haar met den blik, maar kon niet meer begeren,
hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond 
het merg uit haar gebeente, dat haar tóch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in den weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
en zagen dat de man dien zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke’ aanblik bood.

Geplaatst met toestemming van Polis, onderdeel van Pelckmans uitgevers
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Petra Jonkers is politi-
coloog, rechtssocioloog 
en tekstschrijver. Ze 
schrijft o.a. over gedrags-
wetenschappen en recht 
en is redactielid van dit 
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Een goed verhaal wordt vaak gedra-
gen door een conflict. ‘Conflict moet’, schrijft 
Frans Stüger in zijn boek Personages, conflict, 
perspectief met wenken aan schrijvers voor het 
schrijven van een verhaal. Maar met alleen een 
stevig conflict heb je nog geen goed verhaal. Zowel 
in het boek Ruzie van Enno de Witt als in de driede-
lige tv-documentaire 11 Friese fonteinen van regis-
seur Roel van Dalen, die de NTR recent uitzond, 
staat het conflict centraal. De Witt en Van Dalen 
willen allebei laten zien hoezeer het conflict in de 
mens ingebakken zit. Met dergelijke vooropgezette 
plannen dreigen de makers te eindigen waar ze 
begonnen zijn: met de overtuiging dat mensen nu 
eenmaal gedoemd zijn tot conflicten. 

‘Ruzie is essentieel’, schrijft De Witt. ‘Zonder 
conflicten zouden we verzinken in te tevreden 
lethargie en nergens toe komen.’ Ook in het boek De 
grens beschreef hij allerhande grensconflicten. Hij 
blijkt gefascineerd door ruzies en hij ziet er wel de 
jeu van in. Zijn boek Ruzie start met bladzijden vol 
synoniemen voor en spreekwoorden met het woord 
ruzie. Daarna volgt een bont palet van ruzies door 
de geschiedenis heen, waarvan niet zo duidelijk is 
waarom die gekozen zijn: van kerkscheuringen tot 
persoonlijke vetes; van de opkomst en ondergang 
van politieke bewegingen tot de zeehondencrèche 
van Lenie ’t Hart. Deels speelt zijn gereformeer-
de herkomst een rol; bijna de helft van het boek 
is gewijd aan twisten in gereformeerde kring. De 
verhalen worden lezenswaardiger als hij er meer 
tijd voor neemt, zoals bij de beschrijving van de 
opkomst, verbrokkeling en neergang van commu-
nistische en antinazistische partijen in Nederland. 
Het boek houdt het midden tussen een literaire 
bloemlezing en een socialegeschiedenisboek. De 
Witt presenteert zijn boek vanuit de vaste overtui-
ging dat Nederland een twistziek land is. De Neder-
lander is zelfs vooral te begrijpen in de context 
van die voortdurende twist. De schrijver is ervan 
overtuigd dat Nederlanders meer ruzie maken dan 
inwoners van andere landen; het hoort bij onze 
volksaard. Dat wreekt zich een beetje in de wijze 
waarop hij de conflicten beschrijft; hij vermeldt er 
steevast bij dat zaken nooit lang goed konden gaan, 
dat zich wel liet raden wat er na een frisse start 
toch gebeurde et cetera. Zijn al deze ruzies niet 
een beetje ongelijksoortig om zulke stevige conclu-
sies te trekken? Hoewel het boek niet is bedoeld als 
wetenschappelijk betoog, geeft het wel aanleiding 
tot een aantal interessante onderzoeksvragen. Hoe 
zit het met de twist in landen om ons heen? Maken 
ze daar echt minder ruzie dan in Nederland? En 
hoe meet je dat? Door het aantal rechtszaken per 

duizend inwoners per jaar te meten? Door de ernst 
van de twisten te achterhalen, of misschien juist de 
futiliteiten waar mensen over strijden? Het aantal 
keer per jaar dat de rechter na een scheiding een 
omgangsregeling met de hond vaststelt?
 
Nee, dan de prachtige documentaire 11 Friese fontei-
nen. We zien de kunstcurator Anna Tilroe haar 
uiterste best doen om diverse buitenlandse kunste-
naars, die in het kader van Leeuwarden als Culture-
le Hoofdstad van Europa 2018 zijn uitgenodigd, een 
locatie te bieden voor hun fonteinontwerp. Naast 
betrokkenheid ontmoet Tilroe kritische zin, weer-
stand maar ook steun bij de inwoners van de ‘elfste-
dentochtsteden’. Ze houdt vast aan haar missie, 
maar moet met de kunstenaars af en toe water bij de 
wijn doen. De ontwerpen die aan het begin van de 
serie worden gepresenteerd, halen bijna ongewijzigd 
de eindstreep, zij het dat ze soms op een andere plek 
kwamen te staan: omdat ze op de ‘eerste’ plek teveel 
lawaai zouden maken, water tegen ramen doen 
spatten of kiekjes van Japanse toeristen verpesten. 
Zonder aandacht voor karakters van mensen in een 
conflict blijft een verhaal leeg. Wat het boek Ruzie 
ontbeert, biedt de documentaire over de elf fontei-
nen: focus op één conflict en aandacht voor karak-
ters. In de documentaire zien we bezorgde buurt-
bewoners met stappen meten hoe ver de fontein 
wel niet de straat op zal spuiten. Ze waarschuwen 
tegen verwaaiende fonteinen en terwijl ze vertellen 
dat niemand bij de kerk wil zitten vanwege de voort-
durende wind, zoomt de camera in op vrij volle 
bankjes. Ze uiten het gevoel alleen maar ‘voor het 
protocol’ gehoord te zijn en spreiden retorisch talent 
tentoon; ze sommen op waar het gemeenschaps-
geld allemaal voor gebruikt had kunnen worden; de 
hoofdrolspelers blijken vindingrijke en kunstzinni-
ge criticasters (makers van de alternatieve pauper- 
alias piemelfontein), toegewijde ambachtslieden en 
vasthoudende kunstenaars. Natuurlijk ligt hier net 
als in De Witts Ruzie de stereotypering op de loer. 
Zij het niet van ‘De twistzieke Nederlander’, zoals 
bij De Witt, maar van de Fries: ‘nuchter en bokkig 
zijn de Friezen’, valt te lezen in de vooraankondi-
ging van de documentaire. Gelukkig zijn er niet 
alleen de conflicten en het protest, maar blijken 
er uitwegen naar oplossingen. Wel een rocky road, 
aldus Van Tilroe. b

Bronnen
Enno de Witt, Ruzie. Van een lijk naast de kachel tot rijdende 
rechters, Amsterdam: Athenaeum 2018.
11 Friese fonteinen, regie: Roel van Dalen; productie: Pieter 
van Huystee Film & TV, nu te zien op 2Doc.nl.

Conflict in kunst is niet genoeg
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interview Wat is voor u in het algemeen het vertrek-
punt als het gaat om het oplossen van een 
conflict?
Ik zou willen dat het vertrekpunt is dat de partijen 
in een conflict er samen uitkomen, in het besef dat 
je elkaar tegen kunt blijven komen of zaken met 
elkaar zult blijven doen. En als het vertrekpunt is 
dat je er samen uit moet komen, zullen de partijen 
zich over en weer in elkaars zienswijzen moeten 
verplaatsen en zullen zij zich eveneens dienen te 
realiseren dat ieder van hen – dus ook de ander – 
met een goed verhaal, met een mooi stuk van de 
taart, thuis moet kunnen komen. En dat brengt 
mee dat de uitdaging is om de taart groter te 
maken zodat het eenvoudiger is om die te verdelen. 
Dit kan ongelofelijk lastig zijn, zeker als er sprake 
is van een grote emotionele lading van het conflict, 
maar het is in mijn ogen noodzakelijk dat het wel 
gebeurt. 

Onlangs heb ik een dag meegelopen met de spreek-
uurrechter en daar is het doel te bezien of er 
tussen partijen een schikking kan worden bereikt. 
Ik zag hierbij dat partijen aan de keukentafel zelf 
hun verhaal voorleggen aan de rechter, zonder 
procesvertegenwoordiging, en dat de spreekuur-
rechter de verantwoordelijkheid behoudt voor een 
marginale toetsing aan de rechtsnormen die in een 
casus spelen. 
Ik realiseer me dat mediation een ander proces 
is met meer ambities waarin dus niet het vinden 
van een compromis voorop staat zoals bij de 
spreekuurrechter. Maar ik heb ook hier de vraag 
of mensen die in een mediation participeren daar 
voldoende rechtsbescherming vinden. Aan de 
andere kant weegt voor mij zoals gezegd ook heel 
zwaar dat partijen in een conflict erop gericht 
kunnen zijn om er samen uit te komen. En dat 
samen eruit komen voor partijen een hoger belang 

Door Fred Schonewille 
Foto: Anne-Paul Roukema

Dit interview met ChristenUnie-Tweede Kamerlid Stieneke van der 
Graaf is het derde in een reeks van vier met de fractiewoordvoerders op 
het terrein van mediation van de vier partijen die samen het kabinet-
Rutte III vormen. Eerder spraken we met Chris van Dam (CDA) en Sven 
Koopmans (VVD).

Stieneke van der Graaf: 
  ‘Ik ben voorstander  
    van vrede stichten  
in plaats van procederen’
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Over Stieneke van der Graaf

Op de website van de Tweede Kamer introduceert Van der Graaf zich 
als volgt:

‘Politiek kreeg ik van huis uit mee. Dan heb je twee opties: je vindt 
het leuk, of je vindt het niet leuk. Ik vond het leuk! Zo hielp ik als kind 
al mee met campagnevoeren. In mijn studententijd ben ik politiek 
actief geworden. Ik ging me inzetten voor de ChristenUnie en in 2007 
werd ik het jongste lid van de Provinciale Staten van Groningen.
Ik heb een duidelijke drijfveer in de politiek: recht doen waar 
onrecht plaatsvindt. Dichtbij, zoals in de provincie Groningen, 
waar veel mensen onrecht ervaren door de gaswinning. Maar ook 
elders in de wereld. De gesprekken die ik in een vluchtelingenkamp 
in Jordanië had met Syrische vluchtelingen maakten bijvoorbeeld 
diepe indruk op mij.
Gerechtigheid, duurzaamheid en internationale samenwerking 
vormen een rode draad in mijn politieke werk. Ook vind ik het heel 

belangrijk dat de regio, dus alle delen van Nederland die niet bij de 
Randstad horen, vertegenwoordigd is in Den Haag.’

Stieneke van der Graaf is jurist, was vanaf 15 maart 2007 Staten-
lid voor de ChristenUnie in de provincie Groningen en werd in 2013 
voorzitter van deze fractie. Daarnaast was ze juridisch adviseur 
bij Capital Tool Company, een bedrijf dat zich bezighoudt met het 
financieren van kleine bedrijven in ontwikkelingslanden en opko-
mende economieën. Eerder deed zij over de grens ervaring op bij de 
Nederlandse vertegenwoordiging bij de mensenrechtenraad van de 
VN in Genève. 

Van der Graaf is sinds 31 oktober 2017 Tweede Kamerlid en is 
woordvoerder van de fractie van de ChristenUnie op de volgende 
terreinen: Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, Europa, Regio, Media en Infrastructuur.  
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kan dienen dan dat recht wordt gedaan volgens de 
normen van het systeem. 

Ik ben zelf een keer bij een mediationtraject aanwe-
zig geweest en kreeg toen het gevoel dat de gevon-
den oplossingen recht deden aan beide betrokken 
partijen, misschien wel meer dan bij de rechter het 
geval zou zijn geweest. 

De ChristenUnie is een partij die zich 
in het bijzonder inzet voor het gezin en 
voor families. Hoe komt dit naar voren 
als het gaat om conflicthantering en 
rechtsbescherming?
Ik vind het belangrijk dat in het bijzonder mensen 
in een scheiding of in een ander familieconflict zich 
niet ingraven in hun eigen gelijk omdat ze dan vaak 
hun echte belangen uit het oog verliezen en het 
dan veel lastiger wordt om elkaar weer te vinden. 
Het gaat er mij om dat de partijen worden aange-
moedigd zich in de ander en in de positie van de 
ander te verplaatsen. Daarbij is het wel van belang 

dat mensen zich bewust zijn van hun rechten. Het 
verbeteren van de onderlinge verhoudingen speelt 
voor mij een grote rol in familieconflicten, evenals 
een borging van het proces in het wettelijk kader 
dat aan de orde is in een specifiek conflict. Het kan 
namelijk ook zo zijn dat een partij in een conflict 
toegeeft op de inhoud omdat ze de relatie belang-
rijk vinden. Als dit gebeurt dan ben ik daar zeker 
niet tegen – de beste oplossing van het conflict 
hoeft niet te zijn dat de partijen uitkomen op de 
wettelijke regels – maar de toegevende partij moet 
zich er wel van bewust zijn dat hij iets weggeeft. 
Want de vraag wanneer er recht is gedaan moet 
eveneens worden gesteld.
Ik zou dus een weg willen vinden waarbij aan beide 
uitgangspunten tegemoet wordt gekomen en kan 
me voorstellen dat mediation dan een goede optie 
is. Zeker in familiekwesties vind ik het erg mooi 
als de betrokken partijen samen eigenaar worden 
van de door hen gevonden oplossing en dat is wat 
mediation brengt. 
Mede naar aanleiding van het rapport Scheiden 
zonder schade van de commissie-Rouvoet gaat er 
gewerkt worden aan de vernieuwing van de recht-
spraak. Het doel van de vernieuwing is om conflic-
ten te de-escaleren en zo veel mogelijk te ontdoen 
van elementen van tegenspraak. Mooi dat hiervoor 
de ruimte wordt gezocht, ook als dit betekent dat 
het procesmonopolie van de advocaat niet meer 
vanzelfsprekend is.

Hoe ziet u de verhouding tussen media-
tion en rechtspraak en hoe zou vanuit de 
huidige situatie een betere balans kunnen 
worden gecreëerd?
Ik ben voorstander van vrede stichten in plaats van 
procederen. Maar daar is nog niet alles mee gezegd. 
Rechtspraak is niet alleen geschillen beslechting, 
het gaat ook om herstel van verhoudingen of het 
oplossen van onderliggende problemen. Dat kan 
ook met mediation, maar rechtspraak dient nog 
een doel: de ontwikkeling van jurisprudentie en 
het bijdragen aan rechtszekerheid.

VU LAW
ACADEMY

www.vulaw.nl

Leergang 
De jurist van de toekomst: 
de noodzaak van effectieve 
confl ict hantering en 
mediation
START: 30 OKTOBER 2018

NIEUW

prof. mr. Dick Allewijn 
(cursusleider)
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Ik woon in Groningen en heb daar gezien hoe 
moeizaam het afwikkelen van de schade loopt 
die is veroorzaakt door de aardbevingen. Voor 
mij maakt die situatie duidelijk dat er, als het gaat 
om het formuleren van regels over conflicthante-
ring, veel oog moet zijn voor ongelijkheid tussen 
de partijen in een conflict en de mate van rechts-
bescherming die partijen genieten. Wat voor mij 
daarnaast ook speelt is dat de uitspraken van rech-
ters een normerende werking hebben en bepaalde 
uitspraken daardoor leidend kunnen zijn voor 
andere, vergelijkbare zaken. Dit effect ontbrak in 
Groningen lange tijd waardoor er sprake was van 
veel rechtsonzekerheid bij de betrokken mensen. 
Ik heb gemerkt dat rechtspraak in zo’n geval dus 
nodig is. 
Maar aan de andere kant heb ik in deze kwestie 
ook ervaren dat de drempel om naar de rechter te 
gaan voor veel mensen die schade hadden geleden 
door de aardbevingen te hoog bleek. Een gerech-
telijke procedure kan lang duren, kost geld, en 
het is niet zeker dat je de zaak zult winnen. Ook 
omdat in een gerechtelijke procedure de bewijs-
last ligt bij de partij die stelt schade te hebben; het 
procesrisico is derhalve een factor die veel mensen 
weerhoudt van een gang naar de rechter. Opval-
lend was dat duizenden mensen wel kozen voor de 
Arbiter Bodembeweging: de arbitrale procedure 
die beschikbaar is gesteld door de Nationaal Coör-
dinator Aardbevingsschade. De redenering hierbij 
voor veel mensen was dat de toegang tot deze arbi-
ter laagdrempelig is en de mogelijkheid de rechter 
in te schakelen open blijft staan. 

Hoe kijkt u in dit verband aan tegen de 
Wet bevordering mediation?
De procedure bij de spreekuurrechter is gebaseerd 
op artikel 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering. De hick up is hier dat beide partijen voor 
deze procedure moeten kiezen. In het regeer-
akkoord hebben we afgesproken dat er een expe-
rimenteerbepaling in de wet wordt opgenomen 
die het mogelijk maakt hiervan af te wijken. Dit 

maakt ook dat ik met interesse ga kijken naar de 
Wet bevordering mediation omdat ik de lijn van 
het laten starten van partijen in een conflict in de 
setting van mediation op zich wel voor me zie. De 
vragen ‘waar staan we precies’ en ‘zouden we er 
ook anders uit kunnen komen met elkaar’ zouden 
daar dan aan de orde kunnen worden gesteld. 
Partijen kunnen zo samen eigenaar worden van de 
oplossing. Wel moet je goed kijken in welke zaken 
je dit toe zou passen. De machtsongelijkheid tussen 
partijen kan daarbij een rol spelen en wellicht leent 
niet ieder rechtsgebied zich goed voor het toepas-
sen van mediation.

Bent u een voorstander van mediation in 
strafzaken?
Bij een zedendelict of ernstig geweldsmisdrijf is het 
goed voorstelbaar dat slachtoffer en dader ver uit 
elkaar staan en dat de tafel van een mediator niet 
direct voor de hand ligt. Wel kijk ik met belangstel-
ling naar de ontwikkeling van het herstelrecht, om 
de dader en het slachtoffer actief te betrekken bij 
het strafproces, om herstel van door de misdaad 
geschonden relaties mogelijk te maken. b

Er moet veel oog zijn voor ongelijkheid tussen 
de partijen in een conflict en de mate van 
rechtsbescherming die partijen genieten

Fred Schonewille is 
partner in Schonewille & 
Schonewille Legal Mediation, 
legal mediator, auteur, 
docent, onderzoeker en 
redactielid van dit tijdschrift.
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Judith Stoop is MfN-
mediator in arbeidszaken 
bij Geschikt Mediation 
en is redactielid van dit 
tijdschrift. 

Dat is in het algemeen wat we doen in 
onze mediations: de nuance weer laten 
ontdekken en het begrip voor elkaar 
ontlokken en vergroten

Als mediator in arbeidsconflicten 
werk ik met aparte intakegesprekken. De werk
nemer is doorgaans – ik chargeer – te weinig gemo
tiveerd en betrokken, niet in staat tot zelfreflectie 
of bereid mee te gaan met de ontwikkeling die de 
organisatie doormaakt richting Bedrijf X2.0. En 
bovendien absoluut niet te coachen of te mana
gen. De werkgever daarentegen ontbeert meestal 
de menselijke maat, denkt alleen maar aan geld en 
wil de werknemer er op slinkse wijze uitwerken. 
Dat zijn de twee verhalen waarmee een mediation 
begint. Zo ongeveer. Vanuit het perspectief van de 
partijen gezien lekker overzichtelijk en zwartwit. 
De schuld ligt duidelijk bij de ander.

Dat doet me denken aan mijn kinderen en de series 
die ze kijken. Ik heb twee kinderen, een van vier en 
een van zeven jaar. Jongens. Ze kijken Lego Ninjago 
- Masters of Spinjitzu, Ben 10, Teenage Mutant Ninja 
Turtles en Skylanders. En meer van dat soort series. 
Wie ook jongens in die leeftijdscategorie heeft, zal 
het rijtje moeiteloos kunnen aanvullen. Ze kijken 
altijd met volle aandacht, alsof ze gehypnotiseerd 
zijn, gezogen in die televisie of iPad of papa’s tele
foon (want die van mij krijgen ze niet). Ze vertel
len elkaar al kijkende wie ze zijn. ‘Ik ben Lloyd’ en 
‘Ik ben Zane’. Lloyd en Zane zijn goeieriken, mocht 
u dat niet weten. De helden van Ninjago. Goeie
riken zijn altijd goed te herkennen. Ze zijn knap, 
dapper, en uiteindelijk winnen ze het altijd van de 
slechteriken. Slechteriken zijn lelijk en gemeen, ze 
stelen of moorden, en uiteindelijk zijn slechteriken 
verliezers. In kinderseries is het onderscheid heer
lijk helder. Mijn kinderen identificeren zich met 
de goeierik. Ze ‘zijn’ de goeierik, ook in hun spel 
(en onze kat is dan de slechterik). Nuances zijn er 
nauwelijks. ‘Een verhaal plakt het best als we een 
goeierik en een slechterik kunnen ontwaren’, zegt 
ook verhalenspecialist Sarah Gagestein. 

Maar in het echte leven ligt het net wat genuan
ceerder. Als mediators weten we dat als geen ander. 
Beide partijen hebben hun ‘verhaal’. Voor ieders 
verhaal valt altijd wel iets te zeggen. We begrijpen 
ze allebei. Alleen zij elkaar niet meer. ‘In mediation 
vertellen mensen je hun verhaal’, zei specialist in 
narratieve mediation Chris Bos, toen ik laatst bij 
hem een workshop volgde. En de optelsom van die 
twee verhalen vormt wat hij noemt ‘het dominante 
conflictverhaal’. En dit negatieve conflictverhaal is 
er de schuld van dat deze mensen nu ruzie hebben. 
In narratieve mediation worden mensen uitgeno
digd samen een alternatief, positiever verhaal, dat 
in de kiem al bestaat, te vinden en te vergroten. 
(Chris Bos schrijft er eerder in dit nummer een 
mooie bijdrage over.) Zo hervinden mensen de 
nuance en het begrip voor elkaar.

Dat is in het algemeen wat we doen in onze media
tions: de nuance weer laten ontdekken en het 
begrip voor elkaar ontlokken en vergroten. Want 
als na dat eerste gesprek alle verwijten over tafel 
zijn gegooid en er voorzichtig geluisterd wordt 
naar wat die ander eigenlijk te zeggen heeft, blijkt 
die werkgever weer net iets menselijker en begrip
voller. En blijkt die werknemer net wat minder 
koppig en meer betrokken. 

In de filmpjes waar mijn zonen naar kijken worden 
de tegenstellingen die het conflict veroorzaken 
juist uitvergroot, om de spanning op te voeren. 
Het doel is het uitroepen van een winnaar en 
een verliezer. In mediation zoeken we naar twee 
winnaars. Ik geloof niet dat mijn zonen nog zo 
gekluisterd zouden kijken als het in die filmpjes net 
zo zou gaan als bij onze mediations. Saaie boel! b

De goeierik en de slechterik
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onderzoekDoel van geheimhouding is, simpel 
gezegd: in alle vrijheid je nek kunnen uitsteken. 
Open kunnen praten en je belangen en emoties op 
tafel kunnen leggen; delen wat buiten de vertrou-
welijke setting niet gedeeld zou zijn. Dan hebben 
oplossingen een kans. 

We hebben een groep ervaren arbeidsmediators 
naar hun ervaringen en opvattingen gevraagd over 
enkele specifieke aspecten van geheimhouding.1 
Dat onderzoek heeft noodzakelijkerwijze een 
beperkt karakter gehad. Voor statistisch ‘harde’ 
resultaten zou breder onderzoek nodig zijn, maar 
het heeft belangrijke indicaties en resultaten opge-
leverd die zeker de moeite waard zijn. Eventueel 
ook voor family- of andere mediators. 
Voor ons onderzoek vroegen we 25 ervaren 
arbeidsmediators een vragenlijst met 25 open 
vragen in te vullen. Twaalf ervaren arbeids-
rechtadvocaten (optredend voor een cliënt in 

Door Karen de Jong en 
Anita Regout 
Illustratie: Tamar 
Rubinstein

Vertrouwelijkheid is een cruciale pijler van mediation, maar is niet in beton 
gegoten. Hoe werkt vertrouwelijkheid in de praktijk van arbeidsmediation? 
Deze vraag kwam op in de MfN Groep Arbeidsmediation. We weten dat 
partijen, advocaten en de rechter er soms anders mee omgaan dan de 
mediator. Ook hebben niet alle mediators er precies dezelfde opvattingen 
over. Anita Regout en Karen de Jong onderzochten aspecten van 
geheimhouding in de praktijk van arbeidsmediation.

Deel 1: geheimhouding

    Alles wat u zegt  
kan tegen u gebruikt  
  worden – of niet?

mediation) uit ons netwerk vulden een ingekorte 
vragenlijst in, en we hielden interviews met enkele 
deskundigen uit de rechtspraktijk.2 Ook hebben 
we literatuur- en jurisprudentieonderzoek gedaan, 
toegespitst op mediation in arbeidszaken (maar 
veel van wat in dit artikel staat beschreven, geldt 
ook voor andere mediations).

In twee artikelen in Tijdschrift Conflicthantering 
presenteren we een aantal uitkomsten die bij 
uitstek waardevol lijken voor de mediationprak-
tijk. Deze eerste aflevering behandelt de reikwijdte 
van de vertrouwelijkheid, de doorbreking ervan 
bij de rechter, en de geheimhoudingsplicht van de 
advocaat. In het tweede artikel, in het volgende 
nummer van Tijdschrift Conflicthantering, komen 
het omgaan met vertrouwelijkheid bij de intake, 
doorbreking van de vertrouwelijkheid door de 
mediator zelf, en omgaan met gespreksopnamen 
aan bod.
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Is geen mediation opgestart? Dan kan 
dit ‘openlijk’ aan werkgever dan wel 
aan werknemer verweten worden

Reikwijdte en waar het wringt
Wat valt onder de vertrouwelijkheid? Alle ‘nieuwe’ 
informatie die bij de mediation wordt uitgewis-
seld.3 Uit ons onderzoek blijkt dat bij de mediators 
en advocaten geen twijfel bestaat over de vertrou-
welijkheid van zaken als tussentijdse verslagen, 
correspondentie, tijdens de mediation gewisselde 
stukken en berekeningen van de ontslagvergoe-
ding. Wat wel opvalt is dat, terwijl alle mediators 
ook de mediationovereenkomst en het beëindi-
gingsbericht onder de geheimhoudingsplicht reke-
nen, dit voor deze beide documenten slechts voor 
een derde van de bevraagde advocaten geldt. 
Een ander duidelijk verschil van inzicht tussen 
mediators en advocaten bleek dat mediators niet of 
slechts zeer terughoudend praten over het plaats-
hebben van de mediation as such, terwijl geen van 
de advocaten aangaf dat dit feit onder de geheim-
houding zou vallen.

Inzake de reikwijdte is ook het verstrekken van 
informatie over het wel of niet opstarten versus het 
mislukken van de mediation interessant. Is geen 
mediation opgestart? Dan kan dit, omdat de deken 
van mediation er niet overheen ligt, ‘openlijk’ 
aan werkgever dan wel aan werknemer verweten 
worden. Maar is een mediation mislukt, dan mag 
niet over de oorzaak daarvan gesproken worden en 
ook niet wie de mediation heeft beëindigd. Mede 
vanuit de praktijk is het idee ontstaan dat dit een 
structureel voordeel oplevert voor de werkgever, 
die door meer of minder subtiel woordgebruik de 
rechter ervan probeert te overtuigen dat ‘hij er 
álles aan gedaan heeft om het conflict op te lossen’. 
En daarmee wel of niet de feiten verdraait, maar in 
ieder geval de vertrouwelijkheid verbreekt. Dit zou 
een interessant onderwerp voor nader onderzoek 
kunnen zijn. 

De eindovereenkomst verdient aparte aandacht, 
omdat die gebruikt kan worden om nakoming te 
vorderen.4 Artikel 10.3 van het MfN Mediationre-
glement zegt: ‘De partijen bepalen gezamenlijk en 
op schrift in hoeverre de inhoud van de af te slui-
ten overeenkomst vertrouwelijk blijft. In elk geval 
mag de inhoud van de afgesloten overeenkomst 

aan de rechter worden voorgelegd indien dat nood-
zakelijk is om nakoming daarvan te vorderen.’ 
Uit ons onderzoek blijkt dat mediators een eigen 
interpretatie geven aan artikel 10.3. Grofweg de 
helft van de arbeidsmediators zegt dat het resul-
taat in beginsel níét vertrouwelijk is, tenzij partijen 
vertrouwelijkheid afspreken. De andere helft stelt 
dat het resultaat in beginsel wel vertrouwelijk is, 
tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
Hierdoor verschilt ook de wijze waarop men er 
vervolgens in de praktijk mee omgaat. En zijn er 
dus einddocumenten in omloop waarbij wel, geen 
of enkele aparte afspraken zijn gemaakt omtrent 
de vertrouwelijkheid daarvan. Wat is nu het gevolg 
als partijen in de eindovereenkomst geen afspra-
ken over de geheimhouding daarvan maken? 

De advocaat en de geheimhouding
Een advocaat heeft als gevolg van tuchtrecht-
spraak precies dezelfde geheimhoudingsplicht als 
zijn cliënt in mediation heeft afgesproken jegens 
de andere partij.5 De advocaat hoeft daarvoor niet 
de mediationovereenkomst of een aparte geheim-
houdingsverklaring te tekenen. De geheimhou-
dingsplicht geldt gewoon, ook richting de andere 
partij aan de mediationtafel.6

Uit ons onderzoek blijkt ruim twee derde van de 
bevraagde mediators uit te gaan van een beperkte 
geheimhoudingsplicht van de advocaat, dus alleen 
jegens de eigen cliënt, en zij geven dit ook op als 
reden om de advocaat (apart) voor  geheimhouding 
te laten tekenen. De overige mediators, die wel 
uitgaan van voornoemde advocatentuchtrecht-
praktijk, laten niettemin de advocaten het liefst 
tekenen voor geheimhouding. Met als argument 
dat het goed is voor het commitment en/of zoals 
een van de respondenten zei: ‘Voor een gevoel 
van “veiligheid” dat de informatie niet toch in 
een dossier belandt.’ Ook de helft van de door ons 
bevraagde advocaten ziet toegevoegde waarde in 
het apart tekenen. Om de simpele reden dat niet alle 
advocaten gevoelig zijn voor tuchtrechtelijke aspec-
ten, maar men wel de civiele gevolgen vreest van 
een contractbreuk. Door te laten mee ondertekenen 
wordt het gevoelsmatig een eigen verplichting van 
de advocaat.7 Hij verplicht zich zelfstandig, wat de 
geheimhouding volgens een advocaat-respondent 
aanzienlijk beter waarborgt.

Hoe zwaar weegt de mediation-vertrouwelijkheid 
nu eigenlijk voor advocaten, en hoe zit het met het 
doorbreken daarvan? Ook op dit punt zijn er inte-
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ressante uitkomsten. Niet alle bevraagde arbeids-
rechtadvocaten vinden de vertrouwelijkheid van 
de mediation even belangrijk. Iets meer dan de 
helft waardeert het belang van vertrouwelijkheid 
met een 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10, de 
rest gaf een waardering van 5 tot 7.

Uit een van de reacties van de bevraagde advoca-
ten komt naar voren dat op rechtszittingen regel-
matig een partij behoefte heeft iets over de media-
tion te vertellen. In de praktijk kijken de advocaten 
en de cliënten elkaar dan aan en vragen ze over 
en weer of het goed is erover te spreken. Soms 
gebeurt het eenzijdig. Vooral als een partij een 
ander beeld heeft van de inhoud van de mediation 
is het volgens de advocaat in kwestie nodig daarop 
te reageren. De rechter waarborgt in principe hoor 
en wederhoor, zodat het dan beide partijen vrij-
staat erover te spreken, aldus deze advocaat.
Dit is op z’n minst zorgwekkend te noemen. Een 
andere advocaat merkte op dat vertrouwelijkheid 

kan worden doorbroken als er door de wederpar-
tij inhoudelijk wordt ingegaan op de inhoud van de 
mediation en/of er over de inhoud van de media-
tion wordt gelogen. Weer een andere advocaat, 
voor wie dit niet een doorbreking van de vertrou-
welijkheid rechtvaardigt, geeft wel aan dat dit als 
pijnpunt wordt ervaren: als de andere partij tijdens 
de zitting liegt en de waarheid alleen bewezen kan 
worden met informatie uit de mediation, is dat 
voor een advocaat aan zijn cliënt erg lastig uit te 
leggen.

Doorbreking bij de rechter
Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat 
informatie die zij in een mediation naar voren 
brengen niet voor de rechter tegen hen gebruikt 
kan worden. Zou je hier niets over afspreken, dan 
zijn partijen en hun advocaten op basis van artikel 
21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring (Rv) verplicht de feiten die voor de beslissing 
van de rechter van belang zijn volledig en naar 



58 tijdschrift conflicthantering  |  2018 b 4  |  NMv | Sdu

Wat je zegt in mediation kun je niet 
later bij de rechter als bewijs aanvoeren

waarheid aan te voeren. Daarom werken we als 
mediators met een afspraak die de geheimhouding 
beschermt. Die afspraak is uitdrukkelijk gericht op 
bewijsuitsluiting, zo bepaalde de Hoge Raad al in 
2009.8 Wat je zegt in mediation kun je niet later bij 
de rechter als bewijs aanvoeren. 
Nu heeft sinds de uitspraak van de Hoge Raad in 
2009 het beroep op de geheimhoudingsclausule in 
mediation niet altijd succes. Het kan zelfs faliekant 
misgaan, zoals bij de Rechtbank Noord-Holland 
in 2014, waar een werknemer ondanks de geheim-
houdingsbepaling het mediationverslag als bewijs 
mocht gebruiken.9 Met als motivering dat het over-
leggen van het mediationverslag ‘de enige manier 
was om de waarheid te achterhalen’. In de litera-
tuur zijn hier zorgen over geuit.10

In ons jurisprudentieonderzoek – dat wij speci-
fiek richtten op arbeidszaken11 – ontdekten we 
nog een andere zorgwekkende lijn, over processu-
ele keuzes van een partij in de mediation. Dat die 
keuzes onder de geheimhouding vallen, is cruciaal 
voor het al dan niet slagen van de mediation. Toch 
laten de Rechtbank Noord-Nederland en zelfs het 
Gerechtshof Den Haag kennelijk processuele uitla-
tingen over de mediation tijdens de zitting toe. 

Zo respecteerde de Rechtbank Noord-Nederland 
in 2016 de geheimhoudingsplicht maar deels: 
‘Partijen hebben zich vanwege de overeengekomen 
vertrouwelijkheid over de inhoud van die media-
tion niet kunnen uitlaten, maar vast staat dat deze 
mediation voortijdig is beëindigd, dat er maar één 
gesprek is gevoerd met de werknemers afzonder-
lijk en dat er tussen de werknemers onderling geen 
groepsgesprek is gevoerd.’ 12 
En in een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 
komt het gevaar van het toestaan van processuele 
uitlatingen over de mediation duidelijk naar voren. 
‘Hoewel het besprokene in het traject zoals gebrui-
kelijk onder geheimhouding valt en daardoor (uiter-
aard) geen deel uitmaakt van het re-integratiever-
slag, kan wel begrepen worden dat partijen ook de 
inhoud en conclusie(s) van het mediationtraject 
verschillend interpreteren in die zin dat werkne-
mer dan wel mogelijkheden ziet tot werkhervatting, 
werkgever echter niet.’ 13 Wordt zo bij de rechter 
openbaar gemaakt aan wie het ligt, dat de mediation 
niet slaagt? En wordt dat die persoon dan mogelijk 
aangerekend in de beslissing van de rechter? 

In ons onderzoek stelde een van de advocaten: 
‘Doorbreking kan als de waarheidsvinding in rech-
te dat vordert. Dat is een kwestie van afwegen van 
belangen en de advocaat doet er goed aan de Deken 
te raadplegen.’ Dit sluit goed aan bij de hier aange-
haalde jurisprudentie, maar brengt volgens ons de 
vertrouwelijkheid als cruciale pijler van mediation 
in gevaar. 

Adviezen en een oproep 
Hier volgt een aantal mooie adviezen van bevraag-
de deskundigen, die bij uitstek waardevol lijken 
voor elke mediator.
•	  Licht als mediator de reikwijdte van de geheim-

houding vooraf én tijdens de mediation goed 
toe.14 Toets of partijen en hun advocaten 
hetzelfde beeld hebben over wat vertrouwelijk is 
en besteed daarbij extra aandacht aan mogelijke 
valkuilen. Waar kan het misgaan? Denk aan een 
plan van aanpak van de bedrijfsarts waarin de 
mediation wordt vermeld, of correspondentie 
over het vervolg na de mediationpoging als er 
geen overeenstemming is bereikt. Berichten 
hierover gaan ook vaak in kopie naar medewer-
kers van de afdeling HR of van het team, die 
geen partij zijn bij de mediation en niet voor 
geheimhouding hebben getekend. 

•	  Laat advocaten, vanuit commitment-oogpunt, 
toch apart tekenen voor geheimhouding, hoewel 
dit strikt genomen niet nodig is. Als een advo-
caat uit principe weigert, hoef je daarover geen 
discussie aan te gaan; je kunt gezien het advoca-
tentuchtrecht gewoon verder met de mediation.

•	  Neem in de vaststellingsovereenkomst bij 
beëindiging van de arbeidsrelatie expliciet op 
dat die aan het UWV kan worden overgelegd, 
voor het verkrijgen van een WW-uitkering van 
werknemer. 

Ten slotte doen wij een oproep aan rechters voor 
een uniforme en correcte benadering jegens de 
mediationgeheimhouding. Eventueel kunnen 
rechters zelf, bij twijfel over datgene wat hier de 
doorslag moet geven, een prejudiciële beslissing 
vragen aan de Hoge Raad. Voor mediation is essen-
tieel dat in de rechtspraak voorrang wordt gege-
ven aan geheimhoudingsafspraken die partijen 
zelf maken boven waarheidsvinding. Zij moeten 
er blind op kunnen vertrouwen dat hun afspraak 
in rechte standhoudt, ook wat betreft processuele 
aspecten.15 
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Anita Regout is 
MfN-registermediator, 
gespecialiseerd als 
arbeidsmediator en als 
mediator in teamconflic-
ten. Tevens is zij trainer 
in onder meer Solution 
Focused-vaardigheden. 
Karen de Jong is  
MfN-registermediator, 
gespecialiseerd als 
arbeidsmediator en 
docent aan De Haagse 
Hogeschool.

Conclusie
Wat zijn nu de zwakke schakels in de ketting geble-
ken en hoe gaan we daar in de praktijk mee om? 
We hopen met dit eerste artikel enkele nieuwe 
inzichten en handvatten mee te hebben gegeven. 
(Arbeids)mediators alléén kunnen de vertrouwe-
lijkheid niet waarborgen, dat is duidelijk. Partijen, 
advocaten en rechters spelen een belangrijke rol. 
In het volgende nummer van Tijdschrift Conflict-
hantering delen wij uitkomsten inzake de geheim-
houding rondom gespreksopnamen en bij de 
intake. b

Noten
1  De MfN Groep Arbeidsmediation bestaat uit 

vijftig professionele mediators, allen specialisten 
in het bemiddelen bij arbeidsconflicten. Binnen 
de groep wisselen zij onderling inzichten en 
ervaringen uit en versterken zo hun kwaliteit als 
mediator. Naast de MfN Groep Arbeidsmediation 
is een aantal arbeidsmediators uit de RMA 
(Rotterdamse Mediators Associatie) en de MVH 
(Mediatorsvereniging Haaglanden) uitgenodigd de 
vragenlijst in te vullen. 

2  Ronald Heck, mediationfunctionaris bij de 
Rechtbank Den Haag; Hans Hofhuis, plv. 
voorzitter van de tuchtcommissie van de 
Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM); Aai 
Schaberg, advocaat/mediator en annotator van 
tuchtuitspraken; Paul van Lange, voorzitter van de 
Adviescommissie Mediation van de Nederlandse 
Orde van Advocaten en Paul Walters, die zich 
als jurist en mediator lange tijd intensief met dit 
onderwerp heeft beziggehouden. 

3  ‘Nieuwe informatie’: informatie die niet al eerder 
bekend was of gemakkelijk zelf gevonden kan 
worden. Artikel 7 MfN Mediationreglement en MfN 
Gedragsregel 6.

4  In arbeidsmediation is dit meestal een 
vaststellingsovereenkomst, maar kan ook 
bijvoorbeeld een afsprakenlijstje zijn. 

5  Beslissing van de raad van discipline in het 
ressort Amsterdam, onder nummer 11-129H van 
21 december 2011, bekrachtigd voor het hof van 
discipline op 10 december 2012, zaak 6317. Een reeks 
daaropvolgende uitspraken van raden van discipline 
volgt deze lijn. 

6  En ook als de cliënt zonder aanwezigheid van de 
advocaat aan de mediation deelneemt of heeft 
deelgenomen, is de advocaat hieraan gebonden.

7  Het tuchtrecht verschilt met het privaatrecht en 
beoogt primair ‘de kwaliteit en integriteit van de 
beroepsgroep te handhaven’. Daarom staat daarbij 

niet de persoonlijke genoegdoening van de klager 
voorop. In het privaatrecht is dat anders; daarin blijft 
het uitgangspunt van de procespartijen het nastreven 
van persoonlijke belangen.

8  HR 10 april 2009, NJ 2010/471. De afspraak 
opgenomen in artikel 7.4 van het MfN 
Mediationreglement kan volgens de Hoge Raad 
worden aangemerkt als bewijsovereenkomst in de 
zin van artikel 153 Rv.

9  Rechtbank Noord-Holland 1 oktober 2014, ECLI:NL: 
RBNHO:2014:13082.

10  L.M. Coenraad e.a., ‘Afscheid van de klassieke 
procedure?’, Preadviezen van prof. mr. L.M. 
Coenraad e.a., Handelingen Nederlandse 
Juristenvereniging 2017, p. 74-78. Zie hierover ook 
E. Schutte & J. Spierdijk, Juridische aspecten van 
mediation, Den Haag 2017, p. 73-95.

11  Hiertoe hebben wij relevante zaken bestudeerd 
die betrekking hebben op tuchtzaken in 
arbeidsmediations, en op rechts- en tuchtzaken op 
arbeidsrechtgebied. Een echtscheidingszaak, Hof 
Den Haag 17 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1718, 
is echter de meest spraakmakende zaak inzake het 
terzijde schuiven van de geheimhoudingsclausule 
door de rechter. De vrouw i.c. was ‘genoodzaakt’ 
tot het overleggen van het mediationverslag. Haar 
stond ‘geen andere manier ter beschikking’ (om de 
waarheid aan te tonen, AR en KdJ).

12  Rechtbank Noord-Nederland, 24 mei 2016, 
ECLI:NL:RBNNE:2016:2497.

13  Gerechtshof Den Haag, 20 september 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:2717.

14  Zie ook de uitspraak van het college van beroep, 
B-2016-10/TC 2017, nr. 4: ‘Zo zal de mediator bij de 
aanvang van de mediation uitdrukkelijk moeten 
stilstaan bij de strekking en reikwijdte van de 
geheimhoudingsverplichting van partijen.’

15  Een vergelijkbaar pleidooi houdt Aai Schaberg in 
Ondernemingsrecht 2016-1.

Licht de reikwijdte van de 
geheimhouding vooraf én tijdens de 

mediation goed toe



Hoe pakken we de Week van de Mediation 
dit jaar aan?
We zien de week van de mediation als hét 
moment voor free publicity. Samen met campagne
bureau BKB hebben we de successen en verbeter
punten van vorig jaar gefilterd en de doelstellingen 
voor de Week van de Mediation 2018 bepaald: 

•	 Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in 
Nederland weet hebben van mediation en waar 
mediation voor kan zorgen. 

•	 Usual suspects zoals de politie, rechtbanken, 
HRprofessionals, bedrijfsartsen en huisartsen 
besteden aandacht aan het onderwerp. 

•	 Pers interesseren voor het onderwerp. Hierbij 
zal de focus met name liggen op lokale pers en 
vakbladen. 

•	 Let op: het mag niet om acquisitie draaien. Dit 
mag natuurlijk onze achterliggende gedachte 
zijn, maar dat mag niet worden uitgedragen. 
Pers en publiek prikken hier zo doorheen. 

Mogelijke ambassadeurs
We gaan proberen om externe ambassadeurs te 
enthousiasmeren. Zodat die plaats kunnen nemen 
bij een talkshow of het grotere verhaal van media
tion kunnen vertellen.

Een boodschap, een verhaal
Om de herkenbaarheid van de Week van de 
Mediation te vergroten willen we dat iedereen die 
meedoet dezelfde boodschap en hetzelfde verhaal 
gebruikt. Daarom maken we een PRtoolkit met 
alle basisbenodigdheden om zelf over de Week 
van de Mediation te communiceren. Van logo’s tot 
cijfers en van praktijkverhalen tot persberichten. 

De toolkit zal worden toegestuurd voorafgaand 
aan de Week van de Mediation.

Doe mee!
Samen zorgen we ervoor dat de Week van de 
Mediation een succes wordt. Doe dus mee!
Bedenk alvast een activiteit vanuit uw eigen 
kantoor, organisatie, samen met collega’s, in uw 
eigen gemeente of waar dan ook.  Denk aan work
shops, netwerkbijeenkomsten, publiceren van 
artikelen, blogs, vlogs, landelijke en lokale pers
aandacht organiseren, uitwisseling met andere 
beroepsorganisaties, popup mediationwinkels, 
lezingen, en ga zo maar door. Er is van alles moge
lijk, zo lang het maar gaat om de promotie van 
mediation.

Uw ideeën kunt u sturen naar info@mediatorsver
eniging.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over de Week van de Mediation, 
neem dan contact op met Eline van Tijn (bestuurs
lid) via info@mediatorsvereniging.nl. Of bel naar 
het secretariaat van de NMv op het nummer 010 
2012350.

Week van de Mediation 2018: 
Samen werken aan oplossingen

Van 15 tot en met 19 oktober aanstaande organiseert de NMv de 

tweede editie van de Week van de Mediation met als thema Samen 

werken aan oplossingen. Dit keer in het najaar, omdat meerdere 

landen in dezelfde periode een mediationweek organiseren. Zo 

kunnen we gezamenlijk optrekken en mediation zowel nationaal 

als internationaal op de kaart zetten. 
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Programma 
Het programma start om 11.00 uur (inloop vanaf 
10.30 uur) met een plenaire opening en keynotes 
van Dirk Duijzer (directeur Coöperatie, Bestuur 
en Duurzaamheid bij Rabobank Nederland) en van 
Coskun Çörüz (directeur Centrum voor Internati
onale Kinderontvoering en voormalig CDATwee
de Kamerlid).

In de middag heeft u de keuze uit twee interessan
te workshops:
•	 Oplossingsgericht (samen)werken in mediation, 

door Fredrike Bannink
•	 Multimethodisch mediaten, door Martin Brink

Daarna kunt u deelnemen aan een van de dialoog
tafels, waaronder:
•	 Samenwerking in echtscheiding: moeten of 

meerwaarde?
•	 Mediation bij Corporate Confl icts
•	 De psycholoog als mediator versus psychologi

sche kennis in de mediation
•	 Wij lossen het intern wel op!
•	 Het nieuwe MfNprofi el voor de familiemediator
•	 Samenwerking gezocht (verdeeld in de regio’s 

Noord, Midden en Zuid)
•	 Samenwerken bijzonder curatoren en 

mediators.

De dialoogtafels worden geleid door ervaren en ter 
zake kundige hosts uit ons werkveld.
Tussendoor is er tijd voor het ontmoeten van 
collega’s onder het genot van heerlijke hapjes, een 
gezellige lunch en ter afsluiting, om 17.00 uur, een 
sfeervolle borrel.

Locatie
Het NMvevent wordt gehouden in Leerhotel Het 
Klooster in Amersfoort. 

NMv-event op 17 oktober 2018: 
zorg dat u erbij bent!
Thema: Samen werken aan oplossingen

Opleidingspunten
PEpunten voor het MfNregister worden 
aangevraagd.

Deelnamekosten
NMvleden betalen € 85 exclusief btw voor 
deel name. Wilt u een verwijzer als introducé 
mee nemen, dan zijn daar geen extra kosten aan 
verbonden. Collegamediators die nog niet lid zijn 
van de NMv zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Zij kunnen zich als introducé aanmelden en beta
len net als de NMvleden  € 85 exclusief btw. 

Inschrijven
Inschrijven kan via onze website: www.media
torsvereniging.nl. Hiervoor gaat u in agenda op 
de homepage naar het NMvevent ‘Samen Werken 
aan Oplossingen’.  

Meer informatie
Uitgebreide informatie en verdere invulling van het 
programma volgen na de zomer. Houd de website 
www.mediatorsvereniging.nl in de gaten. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met het NMv
secretariaat via info@mediatorsvereniging.nl. 

Op woensdag 17 oktober 2018 organiseert de NMv weer een mooi event 

als onderdeel van de landelijke Week van de Mediation. Leden van de 

NMv, introducees en verwijzers zijn van harte welkom!



Doe de AVG Maturity check op sdu.nl/sdu-privacyrecht

Zou het niet handig zijn als u inzicht krijgt in waar in de organisatie de grootste 
risico’s met betrekking tot de AVG zich voor kunnen doen? Met de AVG Maturity 
check doorloopt u stapsgewijs een vragenlijst. Aan de hand van de uitkomsten 
komt u per organisatie-onderdeel te weten of er risico’s zijn. 

Hoe AVG-proof bent u? 

Doe de AVG Maturity check



sdu.nl/zakboekmediator

Mediators beschikken over de nodige bagage en vaardigheden, maar stuiten in de 
dagelijkse praktijk nogal eens op praktische dilemma’s. Hoe verloopt het eerste 
contact met betrokkenen? Waar let je op bij het maken van een mediationverslag of 
een vaststellingsovereenkomst? Welke regelgeving is van belang? Hoe werken de 
gedragsregels in de praktijk? Deze compacte uitgave beoogt een spoorboekje te zijn 
bij de beroepsuitoefening en biedt antwoorden op al uw vragen rond mediation en 
confl icthantering.

Zakboek voor de 
mediator  mediator  

Auteurs:

Lisette Sloots

Jacqueline Spierdijk

(3e druk)



Met de Sdu titels en opleidingen op het vlak van mediation heeft u alle 
vakinformatie tot uw beschikking om uw cliënt echt verder te helpen.
Sdu heeft diverse relevante titels voor het brede palet aan onderwerpen 
binnen mediation, waaronder (echt)scheiding, bestuursrecht, strafrecht en 
arbeidsrecht. Sdu is de uitgever van het Tijdschrift Conflicthantering, 
van het standaardwerk Handboek Mediation en diverse andere boektitels 
waaronder de Mediationreeks.
 
Voor elke professional bieden we de passende vakinformatie.

Mediation
Verdiepende kennis

Stelt de WWZ u 
voor uitdagingen?

Zeker weten 
dat u de goede 

vakinformatie  
heeft

Zeker weten dat u er 
samen wel uitkomt

Meer informatie of bestellen sdu.nl/mediation

mediationreeks

Hugo Prein
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Beroepsvaardig-heden en inter-ventietechnieken van de mediator6e herziene druk

mediationreeks

Hugo Prein

Beroepsvaardig-heden en inter-ventietechnieken van de mediator6e herziene druk
mediationreeks

Eva Schutte
Jacqueline Spierdijk

Juridische aspecten 
van mediation
4e herziene druk
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