
Van onze redactie
Amsterdam/The Bottom - Saba
wordt opgenomen in de vijfen-

veertig historische locaties van
Nederland, die zijn gekozen aan
de hand van het thema Land en
water, een van de zes werelden
van het Nationaal Historisch
Museum en onderwerp van de
Week van de Geschiedenis van
16 tot en met 24 oktober. 

Het gaat hierbij om bekende
en minder bekende plekken
waar de geschiedenis van Neder-
land zich voltrok.

Mount Scenery is vanaf 10-10-
10, wanneer Saba Open Li-
chaam van Nederland wordt, het
hoogste punt van Nederland.
Met zijn 877 meter verslaat hij
de Vaalserberg in Limburg
(322,7 meter), die tot dat mo-
ment het hoogste punt was.
Daarnaast zal Mount Scenery de
enige vulkaan van Nederland
zijn - weliswaar een slapende (de
laatste uitbarsting was in 1640),
maar nog steeds potentieel ge-
vaarlijk.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - Re-
cent was er opschudding op
Aruba, omdat een advocaat - te-
vens voormalig deken van de Or-

de van Advocaten - een vonnis
van het Gerecht publiekelijk van
de kwalificatie ‘rotzooi’ had
voorzien. De deken van de Cura-
çaose Orde van Advocaten zag

hierin aanleiding om hierover
vrijdag tijdens de installatie van
nieuwe rechters in Willemstad
iets te zeggen. 

Advocaten zijn leiders, vindt

Karel Frielink, en hebben een
voorbeeldfunctie. ,,Waar het
gaat om de behartiging van de
belangen van zijn cliënt komt
een advocaat een grote mate van
vrijheid toe, ook in wat hij zegt
en hoe hij dat zegt. Hij mag zich
echter niet onnodig grievend of
krenkend uitlaten, hetgeen ook
geldt in relatie tot rechters.
Onderdeel van de advocateneed
is dat de advocaat zweert of be-
looft eerbied voor de rechterlijke
autoriteiten te zullen hebben (ar-
tikel 3 lid 2 Advocatenlandsver-
ordening 1959).”

De vraag of de gebezigde kwa-
lificatie ‘rotzooi’ in dit geval wel
of niet acceptabel is, moet aan de
hand van alle feiten en omstan-
digheden door de tuchtrechter
worden beoordeeld, aldus Frie-
link; dat kan niet op basis van de
summier in de krant weergege-
ven feiten.

,,Een advocaat die - in overleg
met zijn cliënt - de publiciteit
zoekt om zich in kritische zin
over bijvoorbeeld de uitkomst

van een procedure uit te laten,
zal zich de vraag moeten stellen
met welk doel hij dat doet. Wil
hij een in zijn ogen rechterlijke
misslag aan de kaak stellen? Wil
hij waarschuwen tegen ontwik-
kelingen die hij ziet als een be-
dreiging voor de rechtsstaat? Of
zoekt hij bijvoorbeeld de publi-
citeit op om de frustraties van
zijn cliënt te ventileren? Het
doel, indien gerechtvaardigd,
kan mede bepalend zijn voor de
inhoud van de uitlatingen en de
wijze waarop die worden ge-
daan.”

Vervolgens moet de advocaat
stilstaan bij de vraag wie zijn op-
ponent is in die publieke discus-
sie. Het maakt volgens de Cura-
çaose deken verschil of die oppo-
nent een politicus of een rechter
is. ,,Een politicus moet zich, kort
gezegd, behoorlijk wat meer la-
ten welgevallen dan een rechter,
omdat een politicus een ‘publie-
ke’ figuur is en ook aanzienlijk
meer mogelijkheden heeft om
zich publiekelijk te verdedigen.”
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Uitzicht vanaf Mount Scenery. FOTO ARCHIEF

De ‘plaatsen van 
herinnering’ bekend

‘Rechter niet onnodig krenken’


