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Na twintig jaar verscheen afgelopen januari in het Advocatenblad de laatste Pinguïn van Willem van Manen. Hartelijk dank, Willem! (de redactie)

Pakistaanse advocaat  

met dood bedreigd

De Pakistaanse advocaat Parvez Aslam Choudhry, 
voorzitter van Legal Aid for Destitute and Settlement wordt 
met de dood bedreigd. Zijn organisatie zet zich in voor 
arme gedetineerden en verzet zich bovendien tegen discriminerende wet-
ten in Pakistan, in het bijzonder wetten met betrekking tot godslastering. 
Deze wetten hebben tot doel de islam te beschermen, maar zijn betrekkelijk 
vaag en worden veelal aangewend door de autoriteiten om religieuze min-
derheden dwars te zitten en te vervolgen. De belangrijkste aanleiding tot de 
bedreigingen jegens Parvez is dat hij een christen, Younis Masih, verdedigt 
die beschuldigd wordt van godslastering, en hiervoor de doodstraf opge-
legd kan krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de aantijgingen tegen 
Younis niet terecht. De bedreigingen van Parvez begonnen tegelijkertijd 
met de start van het proces van Younis.
 Niet alleen is Parvez bedreigd buiten de rechtszaal, ook ontvangt hij 
doodsbedreigingen per telefoon. Zolang hij de verdediging van Younis niet 
naast zich neer legt , zou zijn leven in  gevaar zijn. Ook zijn familieleden 
worden bedreigd. Eind januari toen Parvez op weg was Younis in de ge-
vangenis op te zoeken, reed een busje op zijn auto in. Parvez liep hierdoor 
lichte verwondingen op. Sommige mannen kwamen zelfs uit het busje om 
op hem in te slaan, om weer te verdwijnen toen vrienden van Parvez hem te 
hulp schoten. 
 Het is niet de eerste keer dat Parvez bedreigd wordt in verband met zijn 
werk tegen de godslasteringswetten. Dit gebeurde ook in 2003 toen hij 
eveneens een verdachte van dit delict verdedigde. De Stichting Advocaten 
voor Advocaten roept u op een brief te sturen aan de Pakistaanse autoritei-
ten om hen dringend te verzoeken om Parvez te beschermen en er alles aan 
te doen dat hij zijn werk als advocaat ongehinderd voort kan zetten. Dit is 
hun plicht volgens de UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990).
Raadpleeg voor meer informatie, zoals adressen van Pakistaanse au-
toriteiten en een voorbeeldbrief, http://www.idhae.org/idhae-uk-index2.
htm. Wilt u deelnemen aan brievenacties van Stichting Advocaten 
voor Advocaten, stuur dan een e-mail naar infoAadvocatenvooradvoca-
ten.nl of surf naar www.advocatenvooradvocaten.nl voor meer informa-
tie. Uw donaties blijven welkom op ABN-bankrek. nr. 489 938 655, ten 
name van Stichting Advocaten voor Advocaten, Amsterdam.
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Op 21 februari 2006 is 
Ali Hanekroot over-

leden. Ali is tevens bekend 
als mr. Leo Hanekroot, 
advocaat. Ali is binnen de 
Orde een van de eersten ge-
weest die zijn aangestoken 
door het vuur dat de even-
eens onlangs overleden 
Jaap Glasz uit Amerika had 
meegenomen, het vuur van 
de scheidingsbemiddeling.
Ali onderging het sterven 
als het leven. Vol liefde, vol 
aandacht, intens, tot aan de 
allerlaatste dag, en vooral 
samen met anderen. Ali 
was veel, hij was allereerst 
advocaat. Hij was lid van de 

Raad van Toezicht in Rotterdam. En hij was grondlegger van de 
Beroepsopleiding Advocatuur. Hij was namelijk initiator van de 
voorlopers daarvan (de ESB, Experimentele Stagebegeleiding, en 
de BOAP, Basisopleiding Advocatenpraktijk). In 1984 adviseerde 
hij samen met Taco Sterk de Jaarvergadering van de Nederlandse 
Orde van Advocaten om een verplichte beroepsopleiding voor 
beginnende advocaten in te stellen. Na een wetswijziging is dit 
advies overgenomen en in 1989 is de verplichte Beroepsoplei-
ding van start gegaan.
Ali was bovenal initiator voor scheidingsbemiddeling in Neder-
land. Hij speelde jarenlang een inspirerende rol binnen de Orde, 
de VFAS en de mediationwereld, niet alleen als docent maar ook 
als mediator. 

Ali heeft kort voor zijn dood zijn inzichten over mediation, echt-
scheidingsbemiddeling en advocaten met ons gedeeld: 
‘Liefde is het hart van de mediation. Zonder liefde voor de men-
sen, het proces waarin ze zitten, is er geen aandacht, geen échte 
aandacht voor die mensen, en zonder echte aandacht nemen 
mensen niets van de mediator aan en zullen ze hun gedrag niet 
veranderen. Mensen komen voor aandacht. Krijgen ze die, dan 
krijgen zij die ook weer voor elkaar. Aandacht geef je door ze 
jouw hart te laten zien. Durf dat, durf je hart te laten zien aan de 
mensen. Je zult zien dat er wat gaat gebeuren.’

Wij zullen hem missen.

In Memoriam

Ali Hanekroot
1934-2006

(advertentie)
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