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Juridische mensenrechtorganisaties maken wensen kenbaar

Betere coördinatie, meer geld, systematische

aandacht, ondersteuning voor de wetge-

vingsadvisering, secretariële ondersteuning, hulp

bij het lobbyen voor betere financieringsmetho-

den van Ontwikkelingssamenwerking: aan wen-

sen in de richting van de Nederlandse Orde van

Advocaten geen gebrek tijdens de themamiddag

buitenland, georganiseerd ter gelegenheid van het

afscheid van voorzitter Willem van Manen van de

Stichting Advocaten voor Advocaten, op 12 febru-

ari jl. Overigens geen verrassing, want algemeen

deken Jeroen Brouwer had de deelnemende orga-

nisaties (tien in getal) juist verzocht hun ‘wensen-

lijst’ kenbaar te maken.

Mr. L. Gonçalves-Ho Kang You, voorzitter van

Amnesty International en de zusterstichtingen

Versterking Rechtsstaat Suriname-Nederland en

Nederland-Suriname stelde dat Surinaamse advo-

caten vooral behoefte hebben aan contact met vak-

broeders. ‘Het is erg belangrijk dat de mensen in

Suriname zich daadwerkelijk gesteund weten bij

de opbouw van de rechtsstaat. Ook zou hulp bij

het versterken van de organisatorische basis zeer

welkom zijn. Nu vallen we telkens terug op het-

zelfde kleine groepje mensen. Dat is niet goed.’

‘De flessenhals van experts is kleiner dan de fles-

senhals van het geld,’ aldus G. Kouwenaar van het

Center for International Legal Cooperation (CILC).

Hij vroeg om die reden om adreslijsten van geïnte-

resseerde advocaten. ‘Wij proberen een ring van

mensen om ons heen te verzamelen, waaronder

advocaten, zodat we altijd specialisten voor con-

crete projecten in het buitenland kunnen vinden.’

Leo Spigt stelde dat de beroepsopleiding in de

Nederlandse Antillen inmiddels redelijk draait,

maar dat een permanente opleiding ontbreekt.

Verder wordt er niet of hapsnap geadviseerd over

wetgeving. ‘Wellicht dat de Nederlandse Orde

daar ondersteuning zou kunnen bieden, bijvoor-

beeld in openstellen van databanken en dergelij-

ke.’ Spigt gaf overigens aan zich zorgen te maken

over de politieke situatie op de Antillen. ‘Er zijn

aanwijzingen dat ze moeite hebben met het uit

elkaar houden van de trias.’

Mr. J. Gaasbeek van AED/Défense de la Défense

vroeg net als mr. P. van Nispen tot Sevenaer van

International Alliances om financiële steun. ‘Geld

is een struikelblok. Als we mensen uitzenden, dan

doen die dat meestal voor een belangrijk deel uit

eigen zak.’ Van Nispen, met haar stichting werk-

zaam in voormalig Joegoslavië: ‘Aan het eind van

het jaar is het geld op en moet ik weer op zoek

naar fondsen. Dat is ook een gevolg van de onge-

lukkige financieringsmethoden van Buitenlandse

Zaken. Ik denk dat we gezamenlijk moeten lobby-

en om die strikte regels veranderd te krijgen.’

Mr. H. Karskens van Advocaten zonder grenzen

Nederland stelde dat de Orde zich in zijn alge-

meenheid meer moet afficheren met mensen-

rechtorganisaties, ook in het Advocatenblad. ‘Dus

niet alleen Advocaten voor Advocaten, maar ook

andere organisaties moeten in het Advocatenblad

ruimte krijgen.’

Algemeen deken Brouwer dankte de aanwezigen

voor hun inbreng. ‘De Orde mag blij zijn met het

bestaan van u allen. We nemen uw ideeën mee, en

zullen met een notitie komen waarin we aangeven

wat we zullen doen met de voorstellen.’ Het idee

om met de aanwezige organisaties periodiek bij

elkaar te komen werd na enige discussie aanvaard.

(LW)

Sinds begin dit jaar roept de redactie op passages
uit rechterlijke uitspraken in te sturen die
geestig, bloemrijk, raar, onhandig of bijvoorbeeld
regelrecht beledigend zijn. Maakt niet uit wat,
als de lezer maar denkt: lees ik dit goed? Staat
hier wat hier staat? Deze magistrale overwegin-
gen zullen we publiceren. Hier drie passages, de
eerste uit een vonnis van de Rechtbank Utrecht
(21 januari 2004) omtrent gevorderde buitenge-
rechtelijke kosten:

‘Eiseres heeft gesteld buitengerechtelijke kos-

ten gemaakt te hebben en terzake daarvan een

bedrag van H 1.543 als volledige schadevergoe-

ding gevorderd. Voldaan dient te zijn aan het

vereiste dat alleen kosten waarvan het redelijk is

dat ze zijn gemaakt kunnen worden toegewe-

zen. In dit geval leidt toekenning van de gevor-

derde schadevergoeding in de gegeven omstan-

digheden tot kennelijk onaanvaardbare gevol-

gen. In geval van zuivere vermogensschade is,

bij gebreke van een opgave van het met de incas-

so gemoeide aantal uren en het daarbij gehan-

teerde uurtarief, matiging op zijn plaats. De

rechtbank zal de wettelijke verplichting tot

schadevergoeding daarom matigen tot een

bedrag gelijk aan twee punten van het toepasse-

lijke liquidatietarief in eerste aanleg, zijnde 2

punten á H 771, is H 1.542.’

Inzender H.G. Sijtsma, advocaat te Dordrecht,

vraagt zich af of hier misschien sprake is van

een rekenfoutje van eiseres.

En dan het Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten

13 december 1988, NJ 1992, 41:

‘1. Wij verwijzen ook hier naar en wij volharden

bij hetgeen wij hebben overwogen in ons

vonnis van 31 mei 1988. Bij dat vonnis heb-

ben wij eiser toegelaten tot het bewijs van

het bestaan van zijn vordering op gedaagde

en van de hoegrootheid daarvan.

2. Voor het leveren van dat bewijs heeft eiser -

zonder nadere toelichting dan dat de kapi-

tein van het schip M.V. Surfside Explorer de

naam Ron Palmer draagt - een hoeveelheid

papier gedeponeerd met een gewicht van ca.

2400 g. Dit bewijsmateriaal is door gedaagde

besproken.

3. Ter beoordeling van

dit bewijsmateriaal

schieten ons woorden

tekort. Om die reden

hebben wij daarmede

gedaan, waartoe wij

ons - geconfronteerd

met een vordering van

thans US $ 278 958,38 - gehouden achtten,

te weten: het gewicht daarvan bepalen. Quo

fysiek gewicht komt dat materiaal ons alles-

zins genoegzaam voor. Tot andere uitlatin-

gen geeft ons dat geen aanleiding. (enz.;

bewijs niet geleverd geacht, volgt ontzeg-

ging; red.)’

En ten slotte de Vzngr. Rb. Maastricht 26 juni

2003, KG 2003, 239, r.o. 3.6: 

‘Hiermee is niet gezegd dat Hestia de kanton-

rechter om de tuin heeft willen leiden. Wel dat

er geen goede reden is om het ongenuanceerde

feitenrelaas in de dagvaarding met de mantel

der liefde te bedekken.’

Magistrale 
o v e r w e g i n g e n
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