ken. “De zaken worden zwaarder en
de hoeveelheid tijd die je daaraan zou
moeten besteden is niet altijd voorhan
den, mede vanwege toegenomen andere
activiteiten zoals overleggen, werk
groepen en commissies. Het hof moet
altijd voor een acht gaan en geen
genoegen nemen met een zes.” Het
gesprek over de werkdruk en de aanpak
van zaken zou wat Bert betreft ook wat
verdieping kunnen gebruiken. Intervisie
en feedback zijn daarvoor belangrijk en
daar is nog wat te winnen, wil Bert ons
meegeven.

Bert verwacht na zijn pensioen niet in
een zwart gat te vallen. Hij heeft vele
verre reizen gemaakt (de foto is van een
reis naar Chili) en hij hoopt daarmee door
te kunnen gaan zolang dat mogelijk is.

-

“En,” aldus Tamara Trotman, raadsheer
in het hof Den Haag en sedert 2013
voorzitter van de Stichting Rechters voor
Rechters, “rechters zijn natuurlijk geen

—

Een aantal bevlogen rechters is dat in elk
geval wel. Zij zetten zich in voor collega’s
in het buitenland, die in moeilijkheden
zijn of dreigen te komen vanwege hun
werk. Wij weten allemaal wat er in
Turkije is gebeurd, waar na de mislukte
coup in juli onder meer duizenden
rechters zonder enige vorm van proces
zijn ontslagen en vastgezet. Maar ook in
Venezuela, in Oekraïne, in Servië, in
Swaziland, in Suriname (om een helemaal
niet uitputtende opsomming te geven) is
het nog niet zo eenvoudig,ja zelfs
gevaarlijk gebleken om het rechterljk
vak onafhankelijk en onpartijdig uit te
oefenen...

Rechters zijn er voor iedereen. Daar
weten we alles van... Maar zijn zij er
ook voor rechters?

Door Hermine Wiersinga

-

-

zeehondjes. Het gaat met andere woorden
niet alleen om hun zieligheidsfactor, hun
persoonlijk leed dat heel ernstig kan
zijn maar ook, en in het bijzonder over
wat er met de rechtsstaat gebeurt als zij
niet volwaardig kunnen functioneren.”
Als druk en repressie leiden tot ‘meebewegen’ met de macht, leidt dat tot cor
ruptie en partijdige rechtspraak. En dat

‘

raakt dan weer het hart van de rechtspraak in dienst van de (rechtsstateljke)
samenleving. Daarom is ondersteuning
van rechters in problemen, ‘het verlenen
van steun, hulp en bijstand, zowel mate
rieel als niet-materieel’, zoals de statuten
van Rechters voor Rechters zeggen, zo
enorm belangrijk. Daarbij is de stichting
Rechters voor Rechters geheel afhanke

Tamara Trotman, voorzitter van Rechters voor Rechters

—

website: www.rechtersvoorrechters .nl
twitter: @Judges4J
mail: info@rechtersvoorrechters.nl

—

Op die website kan men (ook via aanmel
ding voor de ‘nieuwsbrief’) bovendien
nog veel meer lezen over het werk van de
stichting, dat voorlopig helaas nog
heel urgent zal blijven.

lijk van persoonlijke giften. Het hof
Den Haag ondersteunt in natura, door
faciliteiten ter beschikking te stellen
(het gebruik van een vergaderkamer en
ontvangstkamer voor gasten bijvoorbeeld).
“Dat waarderen wij enorm,” aldus
Tamara, “maar wij hebben ook geld
nodig als wij bijvoorbeeld waarnemers
naar Turkije willen sturen om daar pro
cessen op de voet te volgen. Een ticket
naar Turkije is wel goedkoop, maar niet
gratis. Overigens waarderen wij het ook
als er mensen ons willen informeren
of kennis met ons willen delen over
bepaalde landen. Zij kunnen altijd met
ons in contact treden of zaken melden
via het contactadres van onze website.”

“Rechters zijn natuurlijk geen zeehondjes”

hij niet meteen een antwoord klaar.
“Het grappige is dat ik voor de banen die
ik heb gehad steeds gevraagd ben. Ik heb
nooit uitgebreid hoeven nadenken over
een sollicitatie.” Het raadsheerschap
kwam na 1$ jaar kantonrechterschap wel
precies op tijd. Hij was wel toe aan een
volgende stap. De familierechtzaken doet
hij nog steeds met veel plezier. “Het is

