
Xin. Eén van de kernbegrippen in de leer over menselijke eigenschappen
van Confucius. Xin refereert aan eerlijkheid, kredietwaardigheid en aan
vertrouwen. Mensgeoriënteerd: als iemand zijn woord niet houdt, waar is
hij dan nog goed voor? In de westerse wereld staat xin eerder voor ver-
trouwen in wet en overeenkomst. Leden van het parlement van de
Chinese volksrepubliek hebben onlangs voorgesteld de grondwet zoda-
nig te wijzigen dat privé-bezit op wettelijke bescherming kan rekenen.
Planeconomie maakt plaats voor markteconomie. In het land waar ver-
zoening hoog wordt gewaardeerd en een rechtszaak als onfatsoenlijk
wordt gekwalificeerd, is het interessant en spannend om te zien of ook de
inhoud van xin verandert. ‘Een belofte is zo goed als duizend verhalen.’
Dat lijkt niet meer te werken als 1,3 miljard mensen zich juridisch mani-
festeren. Het Chinese wetboek van burgerlijke rechtsvordering kent wel
al zeven artikelen over het oplossen van geschillen door middel van ver-
zoening.

Minister Donner is voorstander van het beperken van een beroep op de
rechter en wil zoveel mogelijk voorkomen dat conflicten escaleren en
juridiseren. Mediation zou daaraan kunnen bijdragen. Niet als onderdeel
van het formele rechtssysteem, maar daaraan gekoppeld door middel van
verwijzing. De rechter geeft een impuls om conflicten eerst zelf op te los-
sen. Mediation is daarbij een middel, en geen doel op zich. Om het ver-
trouwen in het instrument te bevorderen moet een draagvlak worden
gecreëerd bij de juridische beroepsgroepen.

De messen worden al geslepen. ‘De rechtspraak wil voorlopig van geen
wijken weten’, zo kopte de Staatscourant onlangs. Niet lastenverlichting
door overheveling van taken, maar juist bevordering van de toegankelijk-
heid van de geschilbeslechting zou voorop moeten staan. Hoe moet de
balie zich opstellen tegen deze vorm van conflictbemiddeling, waarbij
een neutrale deskundige de onderhandelingen begeleidt? Hoe verhoudt
de advocaat als partijdige belangenbehartiger zich tot de neutrale des-
kundige? Wat betekent een personele unie van een advocaat tevens
mediator? Moet mediation in plaats van procederen worden bevorderd?
Vragen genoeg. De Algemene Raad heeft mediation daarom als onder-
werp gekozen voor zijn aanstaande winterberaad.

Dr. Robert Hans van Gulik is de auteur van de Rechter Tie-romans, geba-
seerd op een historische magistraat in het oude China. Tie was niet alleen

rechter , maar ook commissaris van politie, burgemeester en hoofd van de
belastingen en – als gevolg daarvan – continu overwerkt. In een hand-
boek voor jurisprudentie en detectie, in 1211 samengesteld door de advo-
caat Kuei Wan-joeng, gaat het ook over rechters. ‘In de ideale staat regeert
de vorst door niet te regeren. Hij zit op zijn troon en staart naar het zui-
den, verzonken in meditatie. Hij vormt de verbinding tussen hemel en
aarde en verzekert vrede en orde door zijn eigen deugd. Wetten en midde-
len waarvan de uitvoerende macht zich bedient, zijn niet meer dan afkeu-
renswaardige tekenen van een verworden tijdperk – vulgaire stelsels en
methoden die de geleerde ambtenaar met verfijnde smaak niet nodig
dient te hebben.’

Anno 2004 is het publieke vertrouwen in de onpartijdigheid en onafhan-
kelijkheid van rechter en rechtspraak geen rustig bezit. De positie van de
(advocaat als) rechter-plaatsvervanger is opnieuw in discussie gebracht.
Om vergroeiing te voorkomen zal de benoeming een tijdelijke moeten
worden, aldus de Raad voor de Rechtspraak. De schijn van vermenging
treedt niet of minder op, als voor een beperkte periode aan rechtspraak
wordt deelgenomen. Bestendig heeft de Orde zich op het standpunt
gesteld dat er wat advocaten betreft niet is gebleken van een integriteitsri-
sico dat niet kan worden beheerst. Het is ronduit bemoedigend dat de
voorzitter van de Raad, mr. Bert van Delden, publiekelijk heeft aangege-
ven dat er bij advocaten niet is gebleken van belangenverstrengeling. Met
hun aanwezigheid wordt bovendien de externe oriëntatie van de recht-
spraak gestimuleerd (blikverruiming) en advocaten brengen specifieke
deskundigheid in. Winst is dat de Raad geen onderscheid maakt tussen de
verschillende hoofdfuncties van de plaatsvervangers. Van hetzelfde laken
(of Chinese zijde!) een toga, zogezegd. Het gaat bij dit onderwerp om de
advocaat die tijdelijk een plaats vervangt en van kleur verschiet. De
Algemene Raad zal ook hierover een nader standpunt bepalen, met als
vertrekpunt dat er met de xin van advocaten niets mis is.

De karakters foe (gelukkig zijn) en shou (lang leven) vormen tezamen de
bij Chinezen gebruikelijke nieuwjaarswens. Net als standpunten over
mediation en rechter-plaatsvervanger laat het Chinees nieuwjaar nog
even op zich wachten. Toch wens ik u alvast foe shou, met veel xin! •

van de deken

Jeroen Brouwer
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