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Van de deken

Jan Loorbach

Actualiteiten

In de gangen van de oude rechtbank 
hing die eeuwige schemering waarin 

de gebefte habitués zich extra op hun 
gemak voelen omdat dat gebrek aan dag
licht de onregelmatige bezoeker nu juist 
zo bedremmeld en beschroomd maakt. 
De meesten, tenminste.
 Bedremmeld zat het konijn, met een 
karrebiesje met prei op schoot, in een 
hoekje te wachten. En beschroomd. Het 
was een uur te vroeg gekomen en de zit
ting zou een uur te laat beginnen. Een 
loser, dat konijn.
 Ongehaast kwam op hoge benen de 
hazewind aan flaneren, de telbare ribbe
tjes verwarmd door een geruit dekje (echt 
Burberry). Een kostbare hazewind. En zo 
blasé als ze rank was. Haar zitting zou zo 
beginnen. Echte elite, die hazewind. 

Met de speelse overbrugging van klas
senverschillen die good breeding ook aan 
hazewinden meegeeft, knoopte zij, zo 
minzaam dat het eigenlijk heel neerbui
gend was, met het schuchtere konijn een 
gesprekje aan. Het konijn vertelde dat het 
in kort geding zou worden opgeëist door 
een vereenzaamde weduwe voor wie het 
de enige aanspraak had gevormd totdat 
een resolute zorgverlener het had mee
genomen. ‘Omdat u er niet meer voor kan 
zorgen en ik nog wel een adresje weet’. 

Met een onverwacht assertief inzicht 
snufte het konijn: ‘Voor mensen die niks 
hebben is een konijn heel wat. Ik heb me 
trouwens als partij gesteld. Ik ben een 
gevoegd konijn’. En het vervolgde: ‘En u? 
Als ik zo anorex was als u zou ik trouwens 
ook wel zo’n Schots jasje willen’.
 ‘Ik’, zei de rashond van 30.000 euro, ‘ik 
zit in een Gooise boedelscheiding. Me
vrouw eist mij op. Ze heeft nog nooit naar 
me omgekeken maar meneer gunt haar 
het zilveren theeservies niet. Dus dat is 
logisch’.

Wat volgde zal niet verrassen. Het konijn 
haalde de gemengde berichten en moest 
het bewijs zijn van procedures zonder 
redelijk belang van maar raak procede
rende Prodeanen en hen slaafs en geld
belust bedienende advocaten. En als de 
hazewind RTL Boulevard niet gehaald 
heeft, dan had dat toch gemakkelijk wél 
het geval kunnen zijn. En zo bleef de ech
te frivoliteitsvraag onbeantwoord.

De la Fontaine is al lang dood en Koolhaas 
ook al even. De fabelachtige moraal is hoe 
dan ook dat de maat van een processueel 
belang niet te lichtvaardig en zeker niet 
alleen met een financiële duimstok mag 
worden genomen. De kleinste claims zijn 
niet altijd van de geringste betekenis.

De hazewind  
en het konijn

Big Brother 
Awards voor  
privacy
schenders 

Volgens Bits of Freedom (BOF), die ‘digi
tale burgerrechten’ verdedigt,  trekken 
sommige bedrijven, overheden en perso
nen zich weinig aan van privacy en wor
den Nederlanders ingrijpend getroffen in 
hun privéleven. Om een beetje tegengas 
te geven aan deze tendens organiseren 
zij de Big Brother Awards. Via de site big
brotherawards.nl kunnen privacyschen
ders genomineerd worden. Op 7 maart 
worden de ‘winnaars’ bekendgemaakt. Ivo 
Opstelten won vorig jaar een award van
wege het voorstel om automatisch gescan
de kentekens vier weken te bewaren.

België voert 
Salduz in 

Ondanks wat technische problemen bij 
de Franse Orde van de Brusselse Balie is 
de invoering van de Salduzwetgeving in 
België redelijk probleemloos verlopen, 
zo berichtte de Belgische website HNL 
begin januari.  Sinds 1 januari moet een 
zogeheten permanentiedienst arrestan
ten binnen twee uur aan een advocaat 
helpen. Daarnaast is er een callcenter 
voor uitzonderlijke gevallen. Dreigt een 
tekort aan advocaten – zoals bijvoor
beeld tijdens oud en nieuw – dan is er een 
noodnummer.


