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Tijdens het debat hierover, op 
2 november in Amsterdam 

georganiseerd door de Stichting 
Persprijs Jaques van Veen, kreeg 
vooral de rechterlijke macht 
kritiek. Een rechter die alleen 
spreekt door zijn vonnis is so last 
century! Emoties moet hij tonen, 
en begrip, anders doet hij niet 
meer mee. Dat is de analyse van 
Folkert Jensma, juridisch com-
mentator van NRC Handelsblad. 
‘Het past de rechters niet meer 
om zich enigszins verongelijkt 
af te vragen waarom publiek en 
media toch geen gepaste afstand 
meer willen houden. De rech-
terlijke macht moet een nieuwe 
beeldtaal ontwikkelen voor de 
boodschap die ze uitzendt.’
 Gebeurt dat niet, dan verliest 
de rechtspraak het vertrouwen 
van de burger, en breekt ge-
makkelijk de pleuris uit, zoals 
onlangs bij de vrijlating van 
mensenhandelaar Saban B. door 
het Arnhemse hof. Dagenlang 

onthield het hof zich van inhou-
delijke uitleg aan journalisten, 
terwijl krantenkoppen als 
‘blunder’ van de persen rolden. 
Redderen achteraf door een in-
terview met de president van dat 
hof, Dick van Dijk, had weinig 
zin: in NRC Handelsblad is dat 
pleiten voor eigen parochie, vol-
gens strafpleiter Stijn Franken, 
bijgevallen door media-expert 
Gerben Kor. Ook Geen Stijl is 
een medium en moet alleen al 
daarom serieus genomen wor-
den. Maar Van Dijk, aanwezig 
op persoonlijke titel, ziet niet 
veel in de ‘theatrale rechter’ en 
vindt dat de rechterlijke macht 
zich vooral moet bekwamen in 
het publiceren van uitspraken.
 Hij mist het punt waar het 
om gaat, lijkt het: in de medi-
ademocratie willen mensen 
een persoonlijke uitleg van de 
rechter, en die krijgen ze te wei-
nig. Niettemin zegt P-G Harm 
Brouwer: ‘Van ons verwacht 
men geen emotie! Het gaat wel 
om de verdáchte in het strafpro-
ces. Dat moet óók een rol blijven 
spelen.’ Brouwer wil geen jij-bak 
uitdelen, maar vraagt de journa-
listen wel welke waarborgen zij 
zelf hanteren. Daarmee gaat hij 
wijselijk voorbij aan een eerdere 
verspreking van Telegraafjour-
nalist Bert Huisjes, waaruit 
bleek dat hij op Prinsjesdag was 
gebeld door iemand van het OM 
over de vrijlating van Saban B. 
De vraag of het wenselijk is dat 
gefrustreerde OM-ers bij een on-
gelukkige uitspraak onverwijld 
De Telegraaf bellen wordt niet 
gesteld.

In mediademocratie 
geeft rechter  
persoonlijke uitleg

Doordat rechterlijke dwalin-

gen en magistrale missers 

breed worden uitgemeten in 

de media, staat steeds vaker 

het juridische bedrijf zélf ter 

discussie. Wordt de rechtspraak 

gecontroleerd door de media, 

of verzwakken deze juist het 

vertrouwen in de rechtspraak?
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