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Van de deken

Against All Odds

In mei van dit jaar was ik voor een 
congres in Warschau. Een paar over-

geschoten uren bracht ik door in een 
museum dat geheel gewijd is aan de 
Opstand van Warschauw ‘Warsaw Upri-
sing’. Dat was een opstand vanuit het 
getto in Warschau, in het najaar van 1944 
tegen de Duitse bezetter in de verwach-
ting dat de geallieerden (met name de 
Russen) spoedig te hulp zouden komen. 
Maar de cavalerie is alleen op tijd in cow-
boyfilms. De opstand leidde tot niets dan 
rampspoed; de Duitsers doodden in de 63 
dagen van die opstand ongeveer 200.000 
burgers. Het museum documenteert dat 
even evocatief als beklemmend.
 In het vliegtuig naar huis las ik de 
luchthaventhriller The Warsaw Anagrams, 
een lugubere whodunnit die is gesitueerd 
in datzelfde getto van Warschau en, via 
de rioolbuizen, in de rest van de stad. 
Een wonderlijke en navrante mix van 
een natuurgetrouwe en gedetailleerde 
beschrijving van het ondraaglijke getto-
leven en een nogal gothic en over-de-top 
gefantaseerd plot.
 In Miami, Florida, is het advocaten-
kantoor Hall, Lamb and Hall gevestigd. 
Andrew C. Hall specialiseert zich in pro-
cessen tegen rogue states namens slacht-
offers van door die staten geïnitieerde 
of tenminste ondersteunde terroristi-
sche acties. Zo trad hij op voor slachtof-
fers en nabestaanden van de aanslag in 
het jaar 2000 op het marineschip USS 
Cole en incasseerde inmiddels 13 miljoen 
dollar van de succesvol verantwoordelijk 
gehouden republiek Sudan, door execu-
tie van vonnissen op geblokkeerde tegoe-
den van Sudan in het buitenland. In 

totaal staat zijn teller in dit soort zaken 
op 60 miljoen.
 Om het probleem van staatsimmuni-
teit op te lossen, lobbyde hij succesvol 
in het Amerikaanse congres voor aange-
paste wetgeving. Behalve Sudan heeft hij 
ook Irak en Libië al aan zijn zegekar han-
gen. In langeademprocedures behaalt 
hij vonnissen en weet ze ten uitvoer te 
krijgen. Toen hij ermee begon was het 
against all odds: problemen met rechter-
lijke bevoegdheid, immuniteit van de 
gedaagde staat, bewijs van betrokken-
heid, tenuitvoerlegging. Het vraagt om 
geloof, bezieling en de mentale brand-
stof die een just cause aan een vermetele 
advocaat verschaft om door te zetten. En 
‘tenacious’ is Hall in hoge mate. Alles ook 
nog op een 100 procent contingency basis; 
het zou niet anders kunnen.
 Andrei Czeslaw Horowitz werd in 
september 1944 in een kolenkelder in 
het getto van Warschau geboren. De 
omstandigheden waaronder hij moest 
zien te overleven, waren in alle opzich-
ten de slechtst denkbare. Een verzwakte 
moeder, kou, geen voedsel, geen medi-
sche verzorging en zelf een ziekelijk 
scharminkeltje. Er was rondom hem 
een massaal sterven bij het neerslaan 
van die opstand en er was het crepe-
ren door honger en ander gebrek. Hij 
beleefde onwaarschijnlijke overlevings- 
en ontsnappingsavonturen. En bereikte 
ten slotte het land van de onbegrensde 
mogelijkheden. Hij overleefde against all 
odds. 
 Horowitz heet nu Andrew Hall. De 
gebroeders Castro gaan binnenkort van 
hem horen. 

Jan Loorbach

Actualiteiten

Hoogleraren 
bezorgd om 
adolescenten-
strafrecht
Vier hoogleraren en een aantal deskundi-
gen hebben in oktober een brief naar de 
Tweede Kamer gestuurd om hun zorgen 
te uiten over het voorstel van staatsse-
cretaris Fred Teeven tot invoering van 
een ‘adolescentenstrafrecht’. Zij zijn met 
name ongerust over de plannen om de 
bovengrens van het jeugdstrafrecht te 
verlagen van 18 naar 16 jaar, het voorstel 
om de maximum jeugddetentie voor 16- 
en 17-jarigen te verzwaren en de onduide-
lijkheid over de invoering van een apart 
strafrecht voor jongvolwassenen.

Landelijke 
inning 
griffierechten 
per 1 april
Per 1 april 2012 kunnen advocatenkanto-
ren een rekening-courant rekening ope-
nen bij het nog op te richten Landelijk 
DienstenCentrum Rechtspraak in Utrecht. 
Via die rekening worden dan bij alle ge-
rechten inclusief de Hoge Raad, maar 
voorlopig nog exclusief de Afdeling 
Bestuursrechtspraak, de griffierechten 
automatisch betaald. Maandelijks wordt 
er een voorschot betaald en aan het eind 
van de maand wordt er afgerekend zonder 
verdere rente of andere kosten. Volgens 
Adriënne Hoevers, beleidsadviseur bij de 
landelijke Orde, is het systeem voor ad-
vocaten aantrekkelijk. ‘Dit is een mooie 
faciliteit voor kantoren die niet meer bij 
afzonderlijke gerechten een rekening 
courant hoeven aan te houden. Die lokale 
rekeningen worden opgeheven. En advo-
caten krijgen de keuze tussen een elektro-
nische of een papieren rekening.’ Eind dit 
jaar zal de Rechtspraak nadere informatie 
geven over het nieuwe systeem.




