
‘Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan

ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen,

en het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zoâven in de hand hebt genomen, en

dat ge lezenmoet als gemakelaar in recht zijt, of als ge wat anders zijt.’

Henry en Sealy Fourdrinier, handelaars in kantoorboekartikelen in Londen,

zouden graag aanMultatuli hebben geleverd. In hun tijd werd papier nogmet de

hand geschept. De broertjes kregen greep op een patent voor een veelbelovende

papiermachine.Met hulp van een slimme leerjongen, BryanDonkin, ontstond een

technisch en commercieel succes.Het hart werd gevormd door een zeefdoek op een

soort rolband. Pulp wordt verdeeld op het doek, een deel van het water stroomt er

meteen doorheen en uit het residu ontstaat papier van voldoende sterkte om op rol

van het doek te worden afgenomen.De opmars van kranten en bladen kon begin-

nen!

Redactieleden en anderen die dit blad scheppen, zijn gezwelligemensen.

Goedaardig gezwellig, vanzelfsprekend.Ook als ik dit schrijf wordt het geplaatst.

Ik ben er nog niet in geslaagdmet deze column het colofon hieronder weg te druk-

ken. En datmoet ik ook helemaal niet willen, zodat u elke keer kunt lezen dat dit

blad het officiële orgaan is van de Orde en een groot deel van de inhoudwordt

samengesteld door een onafhankelijke redactie.

In regels op papier is de verhouding vastgelegd tussen de redactie, de Orde en

de uitgever. DeAlgemene Raad staat echt en terecht op afstand.DeAlgemene Raad

zou een redactielid kunnen schorsen en zonodig kunnen ontslaan in verbandmet

belangen van de Orde,met een procedurele waarborgwaaronder beroep bij een

commissie die door het College vanAfgevaardigden is ingesteld. In de laatste

Nieuwsbrief Strafrecht is terecht aandacht gevestigd op een beslissing van het Gerecht

in Eerste Aanleg van deNederlandse Antillen. Een journalist werd toegang tot

persconferenties vanmevrouwGodett geweigerd. Rechtermr.DeWit: ‘Het stand-

punt dat een boom zo vol geladen (met nieuwsmedia), één, twee pruimpjes (zo

menwil: zuurpruimpjes) niet zal missen, is onjuist.Het recht op vrije informatie

vereist immers pluriformiteit in informatieverschaffing en dezemoet dan ook

door de overheid gewaarborgdworden.’

OokmetOrde van de Dag geeft de NOvAvorm aan deze waarborg.Als voorzien-

baar is dat door berichtgeving in ditmedium zwaarwegende belangen van de Orde

of de uitgever worden geraakt, danwordt overleg gepleegd. Eerstmet de porte-

feuillehouder communicatie en bij blijvend verschil met de deken.Met slechts

enkele zinvolle regels op papier worden pluriformiteit en onafhankelijkheid verze-

kerd.

Iets heel anders: zorg over zinloze regelgeving en stijgende administratieve lasten is

terecht. De benadering van Zalm concentreert zich op de kosten die wetten en

regels veroorzaken.Maar hoemeet je die kosten? Voor Zalmwordt de basis

gevormd door de kosten van één administratieve handeling. Bij uitbesteding aan

bijvoorbeeld advocatenwordt hun tarief vermenigvuldigdmet bestede tijd.Het

laat zich raden hoemoeilijk en speculatief elke berekening van ‘kosten aan juriste-

rij voor bedrijven’ is.Amerikaanse toestandenmoetenworden vermeden: ‘Dan ben

je bezig elkaar in te pakkenmet papier’.NRC Handelsbladpakte onlangs breed uit

en prof.Maurits Barendrecht ook.Het bedrijfsleven raakt gevangen in eindeloos

lange contractenwaarmeewordt geanticipeerd op een conflict. Voor advocaten

aantrekkelijk omdat zij per uur worden betaald.Mediation is het alternatief.

Verplichte inschakeling van een advocaatmoet op de helling. Een toezichthouder

moet kosten en batenmonitoren, zo viel te lezen.

De broertjes Fourdrinier waren niet verantwoordelijk voor wat er op hun papier

werd gedrukt.Net zomin zijn advocaten verantwoordelijk voor wettelijke regels.

Partijen lossen veel zelf op. Lukt dat niet, dan komt een advocaat in beeld.

Natuurlijk levert juridisering handel op.Daar is nietsmeemis. Door deugdelijke

adviseringworden veel procedures voorkomen.Daar waar arbitrage of mediation

kwalitatief betere of snellere oplossingen kan bieden,wordt dat regelmatig voorge-

steld. Veel advocaten zijn ook arbiter of mediator. Ontbreekt er onderhandelings-

bereidheid, is er geen onderhandelingsruimte of is het conflict geëscaleerd, dan

komt de rechter in beeld. Een staalkaart aan honorariummodaliteiten staat de

cliënt ten dienst.

Als eenmoderneMultatuli verzet Barendrecht zich tegen het cultuurstelsel van

de verplichte procesbijstand.Deze is echter onverminderd gerechtvaardigd om

procedures ordelijk te laten verlopen.Het nog steeds vochtige papier dient advoca-

tuurlijke eindbewerkingen te ondergaan om knisperend aan de rechter te worden

voorgelegd.Advocaten hebben geen behoefte aanweer een gouverneur. Een nieu-

we toezichthouder leidt alleenmaar totmeer regels enmeer papier.

De Fourdriniers werden in 1810 failliet verklaard. Een lange rechtszaak volgde

over het eigendom van het patent. De slimme leerjongen BryanDonkinwon. •

van de deken

DeFourdriniermachine
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Het concert
Op 17 juli 2004 geeft Pavarotti een concert bij 
het zeer sfeervolle prachtige Leeds Castle in Kent. 
Het exacte programma is nog niet bekend, 
maar er wordt alweer gefluisterd dat dit toch 
echt zijn laatste concert zal zijn. Mis het niet!

Het Hotel: The Montague****
Het Montague Hotel**** Deluxe is heerlijk centraal 
gelegen nabij Covent Garden en het West End, 
tegen over het Brits Museum. Het hotel is gebouwd in
een oud stadshuis en heeft een prachtige prive-tuin. 
Alles is hier gericht op persoonlijke service en dat 
maakt dit Boutique hotel ook zo geliefd. 
www.montaguehotel.com

Het arrangement:
• 1e rang ticket voor het concert op 17 juli 2004
• Transfers van en naar het concert
• Vluchten Amsterdam – Londen v.v. met bmi, 

exclusief luchthavenbelasting
• Twee overnachtingen inclusief ontbijt in het 

schitterende The Montague Hotel 
(4 sterren Deluxe) op Russels Square. 

Prijs per persoon: € 529 op basis van 
tweepersoonskamers.
Eenpersoonskamertoeslag: € 175.
Luchthavenbelasting ca. € 43 pp
Voor reserveringen kunt u contact opnemen met
Keith Prowse. Tel. 020 638 39 89, 
e-mail amsterdam@keithprowse.nl

LUCIANO PAVAROTTI
A NIGHT TO REMEMBER - LEEDS CASTLE 17 JULI 2004

220x290 adv advocatenblad  18-03-2004  16:51  Pagina 1 Mac102 DTP:O:Orsouw:advertenties Keith browse:


