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RR informeert over bestuurswisselingen 
 

 
 
Vrienden van Rechters voor Rechters, 
 
Gisteren heeft Rechters voor Rechters afscheid genomen van Gerritjan van Oven als voorzitter van de stichting. Tijdens 
de vergadering en een aansluitend etentje werd hij door zijn medebestuursleden in het zonnetje gezet. Gerritjan 
beschrijft hieronder zijn overweging om te stappen als voorzitter en geeft een klein overzicht van wat Rechters voor 
Rechters de afgelopen vier jaar heeft bereikt. 
 

De nieuwe voorzitter is Tamara Trotman.  
 
Het bestuur is verheugd u te melden dat zij thans maar liefst drie nieuwe bestuursleden 
heeft mogen verwelkomen. Gisteren traden zij toe tot het stichtingsbestuur. Esther de Rooij, 
Ybo Buruma, en Evert van der Molen vertellen wat hen beweegt om zich in te zetten voor 
Rechters voor Rechters. 
 
Met zonnige groet! 

 
 
 

 

RR neemt afscheid van voorzitter Gerritjan van Oven 
 

 
 
Op 9 december 2009 startte een nieuw bestuur van de stichting Rechters voor Rechters 
onder mijn voorzitterschap. Op instigatie van de eerste voorzitter Bert van Delden vond 
de herstart plaats van de stichting die zich beijvert “rechters in nood” te steunen. 
Samen met Tamara Trotman, Jolien Schukking, Gerrard Boot, en Esther van der Laan, 
later opgevolgd door Vera Willemsen hebben we de stichting opnieuw op de rails 
gezet. Ik ben blij dat het gerechtshof Den Haag daar telkens alle ruimte voor heeft 
gegeven. 
 
Dat was geen klein karwei: de organisatie moest op poten gezet, de administratie 
georganiseerd, financiën geadministreerd. Het veld moest worden verkend (nationaal 
en internationaal) en natuurlijk moesten er concrete acties worden ondernomen. 
 
Op het resultaat ben ik trots: we hebben nu ongeveer 120 min of meer actieve 
aanhangers. Rechters voor Rechters is in binnen- en buitenland (“Judges for Judges”) een begrip geworden. De 
financiën lopen. De stichting werkt nauw samen met de VN-rapporteur voor onafhankelijke juristen, de International 
Commission of Jurists in Genève en MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et la Liberté). Nationaal bestaat 
er samenwerking met de RvdR en de NVVR. We hebben instrumenten ontwikkeld: de nieuwsbrief (nu in Engels en 
Spaans vertaald), de website (aanvankelijk beheerd door Ilan de Vré, nu door Douwe Sikkema) en er gaan zelfs 
nieuwsflitsen uit zoals deze. 
 
En inhoudelijk? Er zijn een twintigtal probleemlanden gedetecteerd. Met een aantal bedreigde rechters is contact 
opgenomen. Talloze malen hebben we internationale en nationale organisaties benaderd om aandacht te vragen voor 
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bedreigde (ontslagen, gevangengenomen, geschorste) rechters. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat een 
actieve samenwerking. Ik was zo trots toen – tijdens een Tweede Kamer debat in november 2011 – Minister van 
Buitenlandse Zaken en Tweede Kamer elkaar met citaten van Rechters voor Rechters om de oren sloegen! In een aantal 
gevallen hebben we proceswaarneming kunnen organiseren. 
 
Natuurlijk valt er nog veel beter te doen: de melding van probleemgevallen aan ons moet gemakkelijker worden 
gemaakt. Meer rechters en juridisch medewerkers in Nederland zouden kunnen meedoen, het liefst per gerecht 
georganiseerd. Vertalingen zouden nog beter kunnen worden geregeld. 
 
Maar dat gaat niet meer onder mijn voorzitterschap gebeuren. Ik ben gestopt als raadsheer en vind dat de 
voorzittersfunctie het best door een fungerend magistraat kan worden uitgeoefend. Na 3 ½ jaar ga ik het stokje 
overgeven. Ik heb het volste vertrouwen in Tamara als mijn opvolgster, in de andere bestuursleden, Vera en Douwe 
vanwege hun ongebreideld talent, enthousiasme en energie. Ik kan er vanuit gaan dat de stichting inmiddels zo 
vanzelfsprekend is geworden – nationaal en internationaal – dat een voorzitterswisseling daarbij niet van belang is. 
 
Vanzelfsprekend zal ik de ontwikkelingen van de Stichting blijven volgen. Bewonderend als het kan, kritisch als het 
moet. En voor facilitaire diensten blijf ikzelf nog graag beschikbaar. Ik beveel de stichting in Uw aller aandacht aan. 
 
Gerritjan van Oven 
 
 
 

 

RR verwelkomt nieuwe bestuursleden 
 

 
 

Ybo Buruma 
 
Rechters hebben volgens mij de taak bij te dragen aan de 
rechtvaardigheid in hun land. In een land als het onze is dat in de 
praktijk al niet altijd gemakkelijk, maar in landen met een 
slechtere politieke situatie is die opdracht veel moeilijker en 
soms levensgevaarlijk. Ik beschouw het daarom als een 
belangrijke maatschappelijke opdracht om collega's die 
desondanks die taak proberen uit te voeren daarbij te steunen. 
Mijn affiniteit met activiteiten ten behoeve van mensen in 
treurige landen - ik leverde lang geleden waterputten en wc's 
aan een klein dorpje in Mexico en heb het Wetboek van 
Strafrecht van Albanië proberen te kuisen voor de Raad van 
Europa - is daar niet vreemd aan. Juist vanuit mijn huidige functie 
kan ik misschien wat extra deuren ontsluiten om het werk van 
Rechters voor Rechters te laten slagen. 
 
 
 

Evert van der Molen 
 

Ik ga meedoen als bestuurslid van Rechters voor Rechters omdat ik 
me wil inzetten voor collega’s die vanwege hun werk in de 
problemen komen. Rechtspraak en onafhankelijkheid zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een belangrijk 
kroonjuweel waarop we erg zuinig moeten zijn. Rechters voor 
Rechters komt op voor collega’s in het buitenland die persoonlijk 
met schending van de onafhankelijkheid hebben te maken. En als 
je over voorbeelden leest van rechters die vanwege hun 
onafhankelijke opstelling door regimes worden ontslagen of 
gevangen worden gezet, dan word je niet vrolijk en realiseer je je 
dat het goed is dat hiervoor aandacht wordt gevraagd. Ik was zelf 
toen ik nog studeerde, lang geleden dus, lid van een zogeheten 
adoptiegroep van Amnesty International. Dat betekende onder 
andere brieven schrijven aan autoriteiten, maar ook aan politieke 
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gevangenen zelf. In mijn geval iemand in het toenmalige Rhodesië (nu Zimbabwe). Ik kreeg ook antwoorden terug en 
hij schreef hoe belangrijk het was te weten dat ook elders in de wereld aan hem werd gedacht. Dat motiveerde mij 
enorm. Hij is gelukkig (wel veel later) in vrijheid gesteld. Later heb ik mij als advocaat een tijd uitgebreid beziggehouden 
met de verbetering van de rechtspositie van cateringpersoneel op booreilanden in het Nederlands deel van het 
Continentaal Plateau. Dat betekende niet alleen de nodige procedures voeren, maar ook, samen met plaatselijke 
politieke partijen, de nodige actie ondernemen. Die activiteiten speelden zich ook af op het grensvlak van nationaal en 
internationaal en waren niet alleen inspirerend maar ook heel leerzaam. Bij de activiteiten van Rechters voor Rechters 
komt het, denk ik, ook aan op het op zoek te gaan naar middelen om op creatieve wijze aandacht te vragen voor 
collega’s die in benarde omstandigheden verkeren. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan! 
 
 
 

Esther de Rooij 
 
Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was 
ik verbonden aan de rechtbank Haarlem, waar ik sectorvoorzitter familie 
en jeugd, kanton en bestuur ben geweest. Voor de Raad voor de 
Rechtspraak maak ik deel uit van een internationaal project "Judicial 
reform in Europe", met als doel rechtssystemen in Europa te versterken 
door samen aanbevelingen uit te brengen. Toen is mij gebleken dat wij ons 
er eigenlijk veel te weinig bewust zijn dat in ons land wel voldaan wordt 
aan de basisvoorwaarden voor een onpartijdige en onafhankelijke 
rechtspraak, maar dat deze kernwaarden bepaald niet overal 
vanzelfsprekend zijn. In veel landen kunnen rechters niet zo vrij hun 
beroep uitoefenen als wij dat kunnen. Soms komen zij onder druk te 
staan, van de regering of van de maatschappij. En dan kan het helpen als je 
steun krijgt van collega's uit andere landen. Ik vind het tot mijn 
verantwoordelijkheid als rechter behoren om een bijdrage te leveren 
waar dat mogelijk is. Want ook al is Nederland een klein land, 
internationaal staat onze rechtspraak in hoog aanzien. 
 
 
 
 
 
 

 

Matters of Principle 
 

 
 

 
 
Op initiatief van de Stichting Rechters voor Rechters is op 25 juni 2012 het boekje Matters of Principle, Codes on the 
independence and impartiality of the judiciary uitgebracht met daarin de belangrijkste internationale, Europese en 
Nederlandse rechterscodes. De kernwaarden die in alle codes worden genoemd zijn: onafhankelijkheid, autonomie, 
onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit. 
 
Een digitale versie is online beschikbaar op [rechtersvoorrechters.nl/matters-of-principle/]. 
 

http://www.rechtersvoorrechters.nl/matters-of-principle/
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Doneer nu! 
 

 
 
Uw financiële ondersteuning is voor RR onmisbaar. Die maakt het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die 
(dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor 
haar inkomsten volledig afhankelijk van giften. 
 
Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening 8071562 ten name van Stichting Rechters voor Rechters te Den 
Haag. 
 
Het mogelijk ook een inzamelingsactie te organiseren voor de Stichting. U kunt [hier lezen] over voorbeelden van 
dergelijke acties. Als u een inzamelingsactie wilt organiseren, dan kunt u daarover contact opnemen met 
[info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
RR is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat een gift aan RR, als het door de fiscus gestelde 
drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) wordt overschreden, aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Over een 
schenking aan RR is ook geen erfbelasting of schenkingsbelasting verschuldigd. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar 
bij het bestuur, dan wel bij de fiscus. 
 
 
 

 

Aan-/afmelden nieuwsflits/-brief 
 

 
 
Deze nieuwsflits is verzonden aan personen die kenbaar hebben gemaakt of van wie verwacht werd dat zij daarin 
geïnteresseerd zouden zijn. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van volgende nieuwsflits/-brieven van Stichting 
RR, kunt u dit kenbaar maken via [info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
Mocht u deze nieuwsflits niet rechtstreeks van Stichting RR hebben ontvangen en zou u dat in de toekomst wel graag 
willen, dan kunt u zich voor nieuwsflitsen aanmelden via voornoemd emailadres. 
 
Ook wijzingen van uw emailadres of als u nieuwsflitsen/-brieven liever op een ander emailadres ontvangt, kunt u op die 
wijze doorgeven. 
 
 
 
 
 
 
 

 Volg Rechters voor Rechters ook via twitter [@J4J_RR] 
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