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Prettig 
kerstfeest
Ik weet niet waarmee ik een groter probleem heb: met de ChristenUnie 
en de SGP die een verplicht donorschap verwerpen mede vanwege een 
fundamentalistisch christelijke geloofsovertuiging, met de VVD die 
dezelfde mening is toegedaan vanwege een fundamentalistische liberale 
opvatting, met de moslimfundamentalist Mohammed Enait die weigert 
op te staan voor rechters of met het feit dat deken Claassen vanwege zijn 
tuchtrechtelijke klacht jegens Enait werd neergezet als een verlichtings-
fundamentalist. 
 De vraag is wat schadelijk is voor het maatschappelijk verkeer. Per-
soonlijk interesseer ik me niet voor het al dan niet opstaan voor een rech-
ter en ‘verlichtingsfundamentalist’ is eerder een geuzennaam. Ik vraag 
me wel af wat Enait doet indien een rechtszitting tijdens zijn verplicht 
gebed gepland staat. Moeten rechters, wederpartij en zijn cliënt wachten 
omdat Enait in de advocatenkamer richting Mekka bidt? ‘Onacceptabel’, 
roept deken Claassen.
 Ik ken verschillende streng-christelijke advocaten die vanwege hun 
orthodoxe geloofsovertuiging weigeren desgevraagd op zondag een kort 
geding te voeren en dat bij voorkeur ook niet op maandagochtend doen, 
omdat dan op de dag des Heeren gewerkt of gestudeerd moet worden. 
Zijn het fundamentalisten of is het joods-christelijk cultuurgoed? 
Enait is net als de meeste advocaten ijdel, hij draagt op karikaturale 
wijze zijn boodschap uit. Niemand kan hem echter verwijten dat hij 
nooit een boek heeft gelezen, en hij is zichtbaar en strijdt met open vi-
zier. Bovendien heeft Enait geen politieke invloed. Dat ligt anders bij de 
ChristenUnie, de SGP en bij het CDA, die Nederland heimelijk transfor-
meren conform een fundamentalistisch christelijk-orthodox maatschap-
pijbeeld dat het mijne niet is. 
 Van alle gezinssituaties ging het in 2007 in 3% van de gevallen zo-
danig mis dat door hulpverleners moest worden ingegrepen. Deze 3% 
wordt door minister Rouvoet als maat genomen voor een pakket aan 
preventieve overheidsmaatregelen dat ook de overige 97%, de normaal 
functionerende gezinnen raakt. Het middel is erger dan de kwaal. De 
inbreuk op de rechten van alle ouders wordt niet gerechtvaardigd door 
het belang van werken aan 3% probleemgevallen. Een klassiek geval van 
disproportionaliteit.
 Wie verlichting zoekt aan de zijde van de VVD komt eveneens be-
drogen uit. Hier overheerst een fundamentalistische liberale opvatting 
over de persoonlijke, lichamelijke integriteit als het gaat om verplichte 
donorregistratie. De liberale geloofsovertuiging heeft helaas nogal wat 
dodelijke gevolgen. Onacceptabel, maar een politieke realiteit.
 Er rest alleen dit politieke compromis: zodra een persoon geen gere-
gistreerde donor is vanwege zijn persoonlijke geloofsovertuiging, zal 
deze persoon onder aan de lijst van orgaantransplantatie worden ge-
plaatst.
 Ieder geloof heeft zo z’n prijs. Prettig kerstfeest.

Column

Actualiteiten

Harry Veenendaal

agenda
actualiteitendag 
vastgoedrecht
Op donderdag 29 januari 
2009 organiseert de Vereni-
ging Vastgoed Juristen (VVJ) 
een Actualiteitendag Vast-
goedrecht. In vijf inleidingen 
van elk een uur worden met 
betrekking tot uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied 
van het vastgoedrecht actuele 
ontwikkelingen in jurispru-
dentie en wetgeving belicht. 
De inleidingen worden ver-
zorgd door mr. J. Verbaan 
(fi scaalrecht en vastgoed), mr. 
M. van Heeren (huurrecht 
bedrijfsruimte), mr. J.J. Dam-
mingh (non-conformiteit -en 
NMV Koopakte en Vormer-
kung en beslag), prof. mr. B. 
Schuler (de rol van de rechter 
in de ruimtelijke ordening) en 
mr. M. Meulenbelt (actualitei-
ten aanbestedingsrecht). De 
Actualiteitendag wordt ge-
houden in Grand Hotel Karel 
V, Geertestraat 1 te Utrecht 
en begint om 10.00 uur. De 
kosten verbonden aan het 
bijwonen van deze Actualitei-
tendag bedragen H 200 leden, 
H 275 introducés. Opgave vóór 
21 januari 2009: www.vvvj.nl; 
informatie: infoAvvj.nl of per 
telefoon 030-21 21 667.

‘schadebeperkings-
plicht? wie ver-
wacht wat van wie?’
Op vrijdag 13 februari 
2009 organiseert prof. mr. 
F.T. Oldenhuis (vakgroep Pri-
vaatrecht en Notarieel Recht, 
RUG) opnieuw een congres in 

Groningen over letselschade. 
Het thema luidt: Schadebe-
perkingsplicht? Wie verwacht 
wat van wie? Het congres is 
bedoeld voor al diegenen die 
werkzaam zijn op het brede 
gebied van de letselschade. De 
studiedag draagt tevens het 
karakter van een ontmoetings-
dag van beide ‘partijen’ in het 
(letsel)schadegebeuren. 
Het congres vindt plaats in 
het Academiegebouw (Aula) 
van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, tijd: 10.30-16.30 uur. 
Informatie en aanmelden via 
www.rug.nl;  L.M. Klap-de 
Nooijer, 050-363 57 67, e-mail 
l.m.klap-de.nooijerArug.nl. 

register 
gerechtelijk 
deskundigen
Op donderdag 12 maart 
2009 vindt het startsympo-
sium van het Nederlands 
Register Gerechtelijk Deskun-
digen (NRGD) plaats. De dag-
voorzitter is Astrid Joosten en 
sprekers zijn o.a.: dr. E.M.H. 
Hirsch Ballin, minister van 
Justitie; prof. mr. Y Buruma, 
strafjurist; prof. dr. mr. G.G.J. 
Knoops, strafrechtadvocaat. 
De volgende vijf thema’s wor-
den behandeld: werking Ne-
derlands Register Gerechtelijk 
Deskundigen; afstemming 
benoeming deskundige; in-
ternationale ontwikkelingen; 
contra-expertise en marktwer-
king; kwaliteitsbevordering. 
Het symposium zal plaatsvin-
den in Sociëteit De Witte in 
Den Haag.

Achtervolgd en klemgereden worden door soldaten, proberen te vluch-
ten uit je auto, het rijstveld in, en alsnog door het hoofd geschoten 
worden- dat is de realiteit voor advocaten in de Filippijnen die zich 
inzetten voor sociaal zwakkeren. De Filippijnse mensenrechtenadvocaat 
Neri Colmenares, in Nederland op uitnodiging van de Stichting Advoca-
ten voor Advocaten, deed bij het debat een vlammende oproep aan alle 
aanwezigen om hun stem te laten horen en de Filippijnse regering onder 
druk te zetten om de standrechtelijke executies van mensenrechten-
advocaten te doen stoppen. 
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