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Magistrale tranen
Het gebeurt met enige regel-
maat dat zaken de nodige 
emoties bij een behandelend 
advocaat oproepen. Dat is ook 
niet zo heel erg raar. Als advo-
caat word je soms geconfron-
teerd met tragische verhalen. 
Het kan lastig zijn om daar 
dan louter zakelijk tegenaan 
te kijken.

Als die emoties oplaaien in 
de beslotenheid van een kantoorlunch, is er 
weinig aan de hand. Lastiger kan het zijn als 
die emoties vanuit het niets opkomen tijdens 
een zitting, of nog erger, tijdens het houden 
van een pleidooi. Iedere advocaat zal tijdens 
de zitting wel eens een traantje hebben weg-
gepinkt. vaak lukt het wel om dat te verbloe-
men. 

Als het echt niet lukt om weg te duiken ach-
ter het procesdossier, dan geeft de rechter de 
advocaat in de regel een bemoedigend knikje. 
“Wat een betrokken advocaat”, hoor je deze 
rechter denken. Kortom: een traantje hier en 
daar kan een advocaat in zekere zin op de 
kaart zetten.

Dat begrip voor getoonde emoties is niet 
zonder meer wederzijds. ook rechters zijn 
soms de emoties niet de baas en het nadeel 
voor een rechter is dat dat meestal ook direct 
opvalt. 

Dit jaar werd een strafzaak tegen een drie-
tal Haagse woningovervallers onderbroken 
omdat een van de rechters tijdens de zitting 
begon te huilen. tijdens de ondervraging van 
de verdachten schoot een van de  rechters van 
de meervoudige strafkamer vol toen het over 

de kinderen van het overval-
len echtpaar ging. Deze had-
den moeten toekijken hoe de 
overvallers de woning over-
hoop haalden, terwijl hun ou-
ders waren vastgebonden.

De advocaten gingen geen 
glaasje water halen voor de 
rechter, maar besloten de rech-
ter te wraken. Dit betekent dat 
zij vonden dat de rechter niet 

meer objectief was. Dit zou in het nadeel kun-
nen zijn van de verdachten, aldus de advoca-
ten. Zij wilden dat de rechter om die reden 
vervangen zou worden.

De strafzaak werd stilgelegd om andere rech-
ters, de wrakingskamer, de gelegenheid te 
geven een oordeel te geven of de snotterende 
rechter over de zaak mocht blijven oordelen. 
en dat mocht hij. Dat hij zijn gevoelens had 
getoond, betekende niet, volgens deze wra-
kingskamer, dat de rechter vooringenomen 
is. ‘We zijn allemaal mensen en hebben allemaal 
emoties.’

Het oordeel van deze wrakingskamer zal 
geen vrijbrief zijn voor rechters om voort-
aan de tranen de vrije loop laten en de tissues 
tijdens de zitting aan elkaar door te geven. 
Maar in een land waar je van rechters hoopt 
en verwacht dat deze zich niet alleen inlezen 
maar ook inleven in een zaak, valt soms een 
magistrale traan. 

Het zij zo. Wrakingsverzoeken van advoca-
ten zullen dan vaak op krokodillentranen 
gestoeld zijn.

 Mr. David Dronkers


