
Ik had bijna de primeur 
gehad. Verdonk zat schuin 
tegenover mij tijdens het dinertje
in Restaurant Wilhelminapark waar ik op uitnodiging van 
confrère Dion Bartels een vorkje meeprakte tussen enkele on-
roerendgoedjongens. We leven in een tijd dat de bovenwereld 
en de vastgoedwereld steeds verder verweven raken. Ik zag dus 
geen beletsel om op de invitatie in te gaan. Ook niet toen ik 
hoorde dat Verdonk hier haar inmiddels beruchte Dinner Talk 
zou houden onder de veelzeggende titel: ‘Mijn recente ervarin-
gen en plannen voor de nabije toekomst’.
 Sinds vastgoedondernemer Chris Thunessen enkele jaren 
geleden in Monaco zijn veelbesproken jubileumfeestje vierde 
met veel advocaten en notarissen, is het redelijk bon ton 
geworden om je als advocaat ontvankelijk op te stellen voor 
andersdenkenden.
 ‘Misschien is het leuk om er een stukje over te schrijven’, 
had Bartels me nog voorgehouden. Ik zag het er niet zo snel 

van komen. Totdat de ferme uit-
spraken van Verdonk over Rutte 
en de VVD als hardgebakken 
broodjes over tafel rolden. Hier 
werd geschiedenis geschreven 
en ik was er getuige van. 

Ik schreef citaat na citaat op mijn servet. Jammer genoeg was 
de journalist van De Telegraaf sneller, hij ging er de volgende 
ochtend met de scoop vandoor. Dit blad kan helaas niet bo-
venop het nieuws zitten.

Maar gelukkig heeft niet alles De Telegraaf gehaald. Tijdens de 
amuse van krab vroeg Verdonk of ik ook ergens voor schreef. Ik 
knikte enthousiast en noemde de naam van het gerenommeer-
de periodiek voor advocaten dat reeds sinds de jaren twintig 
van de vorige eeuw verschijnt. Het deed haar glunderen.
 ‘Zou u mij daar ook in kunnen citeren?’
 ‘Natuurlijk kan dat’, antwoordde ik. ‘Maar dan moet het bij 
voorkeur wel iets te maken hebben met advocaten.’ 
 Verdonk bedacht zich geen moment en barstte onmiddel-
lijk los. 
 ‘Er moeten veel meer advocaten komen’, riep ze. ‘Meer 
toga’s op straat, het recht moet weer zichtbaar worden, zeg ik 
altijd. Dat geeft de burger een gevoel van...van... En ze mogen 
best wat meer verdienen. Het gaat de hele tijd maar over de 
salarissen van leraren. Maar advocaten, die werken pas echt 
hard. Daar hoor je nooit iemand over. De tarieven mogen dus 
best wat hoger. En als asielzoekers dat niet kunnen betalen – 
jammer dan. Advocatenkinderen moeten ook een boterham 
eten. Ja toch, niet dan?’
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Letselschade-
advocaat had 
deskundige 
moeten  
inschakelen 
Een letselschadeadvocaat is door 
het Gerechtshof Leeuwarden 
begin september aansprakelijk 
geoordeeld voor het niet-inscha-
kelen van een deskundige in een 
letselschadezaak. De advocaat 
had die zaak – het betrof een 
jong kind dat later posttrauma-
tische epilepsie kreeg – niet zon-
der voorbehoud mogen afsluiten 
alvorens een medisch adviseur 
te raadplegen, aldus het hof. De 
rechters baseren hun beslissing 
op het oordeel van een deskun-
dige die stelt dat het inschakelen 
van een medisch adviseur door 
de professionalisering van de 

afwikkeling van letselschades 
vandaag de dag zeker is aange-
wezen, maar ook in 1995, het 
jaar dat de zaak speelde. ‘Het hof 
gaat er derhalve van uit dat een 
redelijk handelend en redelijk 
bekwaam letselschadeadvocaat 
in het onderhavige geval, waarin 
sprake was van een ernstig 
ongeval met een jong kind dat 
daardoor tamelijk ernstig her-
senletsel oploopt, een medisch 
adviseur had moeten inschake-
len alvorens over te gaan tot een 
voorbehoudloze afwikkeling 
van de schade. Voorts meent 
het hof over het oordeel van de 
deskundige dat het voorgaande 
óók geldt naar de inzichten van 
1995.’ Dat deskundige de vraag 
van het hof ‘met enige aarzeling’ 
beantwoordde bij gebrek aan 
feitelijke en juridische gegevens 
over de periode rond 1995, doet 
niet ter zake, aldus het hof. 
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Ingezonden
Geen dieren-
liefhebbers
Ik vroeg een toevoeging aan 
omdat onder mijn cliënt een 
hond in beslag is genomen en 
mijn cliënt deze heel graag 
terug wilde hebben. Achttien 
dagen later schrijft de Raad 
voor Rechtsbijstand mij dat de 

aanvraag onvolledig is: ‘Wilt 
u stukken overleggen waaruit 
blijkt dat de hond in beslag is 
genomen en tevens het financieel 
belang vermelden?’ (curs. MSS).
Hoe druk je de liefde voor je 
hond uit in hedendaagse munt-
eenheden? 
 
(M.M.A. Straatman-Selij,  
advocaat te Maastricht)

Zeker van uw zaak

Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd op de 
wetenschap. Daardoor haalt u maximaal rendement uit uw 
opleiding. U vindt ons VSO- en PAO-cursusaanbod op www.cpo.nl.
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Niets zo praktisch als
een goede theoorie

(advertenties)


