
Op verzoek van OSR Juridische

Opleidingen bezocht Christ’l Dullaert de

jaarvergadering van de American Bar

Asso ciation (ABA) in San Francisco. 

Voor het Advo    catenblad schreef zij het 

volgende verslag.

De ABA heeft 410.000 (vrijwillige) leden en is

daarmee de grootste professionele beroepsor-

ganisatie ter wereld. In San Francisco waren alle gro-

te hotels van de stad in beslag genomen door de

ABA. Per hotel was een specialisatie afdeling neerge-

streken. Een afdeling als de business lawyers heeft

alleen al net zoveel leden als de Nederlandse Orde.

De Conferentie speelde zich af van donderdag tot

en met zondag. De bijeenkomsten begonnen om

7.30 ’s ochtends, ook in het weekend. Het pro-

gramma was alleen on line beschikbaar en werd

pas bij registratie uitgereikt. Geen wonder, want

het was zo dik als een telefoonboek. Het was dus

ook niet makkelijk om daar een goede keuze uit

te maken. Daarnaast was er nog een Expo met

interessante stands van organisaties die het juri-

disch beroep ondersteunen.

Een van de onderwerpen die het meest de publici-

teit haalde, was het aannemen van een versoepe-

ling van de Confidentiality rules. Het komt er op

neer dat het vanaf nu aan de advocaat is toegestaan

zijn geheimhouding op te heffen in bepaalde

zaken waar hij met fraude of andere financiële cri-

minele acties geconfronteerd wordt. Het is geen

(meldings)plicht. Dit was groot nieuws in de VS,

met name na Enron en andere affaires. Nederland

kent al een vergelijkbare regeling. Een advocaat is

niet altijd strafbaar wanneer hij zijn geheimhou-

dingsplicht schendt. Voorwaarde is dat er een

groot maatschappelijk goed in geding is.

Een ander punt dat het nieuws haalde, is de

benoeming van de eerste zwarte president van de

ABA: Dennis W. Archer. In de VS is veel aandacht

voor de posities van minderheden en de benoe-

ming van deze president werd dan ook als een

uiterst progressief moment beschouwd.

In aansluiting op dit onderwerp is het vermel-

denswaard dat er een grote bijeenkomst werd

gewijd aan de positie van vrouwen in de advoca-

tuur. In de VS bestaat, net als in Nederland, onge-

veer de helft van de rechtenstudenten uit vrou-

wen, terwijl er maar zeer weinig vrouwen in een

partner of managementposities van de advoca-

tuur zijn. Opvallend was de bijdrage van het

hoofd Juridische zaken van Shell VS Zij vertelde

dat haar afdeling de nota’s van advocatenkanto-

ren controleert om te kijken wie er aan een zaak

gewerkt heeft. Blijken dat te weinig vrouwen of

andere minderheden te zijn, dan wordt het advo-

catenkantoor indringend gevraagd daar aan-

dacht aan te besteden. Gebeurt dat uiteindelijk

niet, dan wordt een ander advocatenkantoor

gezocht.

Ook interessant was de bijeenkomst van ‘Interna-

tional Bar leaders’ waarbij ook algemeen deken

Jeroen Brouwer en algemeen secretaris Jan Suy-

ver aanwezig waren. Het was boeiend om de lan-

delijk dekens uit Japan, Vietnam, Singapore,

Europa, Zuid-Amerika en vele andere landen te

zien discussiëren over de (on)mogelijkheden van

advocaten om in andere landen werkzaam te

zijn.

Naast deze onderwerpen was het boeiend om te

zien hoe de sfeer van zo’n congres is, bijvoorbeeld

bij de openingsceremonie. Ik was naar deze bij-

eenkomst gegaan omdat ik verwachtte dat daar

wel enkele interessante uitspraken over de toe-

komst van de ABA gepresenteerd zouden wor-

den. Er zijn immers door de ABA zeer goede rap-

porten gemaakt over de toekomst van het juri-

disch beroep. De ‘Opening Assembly’ bestond

echter uit veel tromgeroffel, heftig orgelspel, een

openingsgebed door een priester, het binnendra-

gen van de Amerikaanse vlag en het zingen van

het Amerikaanse volkslied. Dit vlagvertoon is

niet ontstaan na ‘nine eleven’, maar is onderdeel

van de Amerikaanse cultuur. Hoewel Amerika-

nen in veel opzichten koplopers zijn, zijn zij in

dit soort ceremonieel vertoon in de ogen van een

Nederlander hopeloos ouderwets.

Gelukkig stond er ook een toespraak op het pro-

gramma. Spreker was Judge Kennedy, een rechter

van de Supreme Court. Hoewel deze rechter als

conservatief bekendstaat, brak hij een lans voor

veranderen van straffen die rechters verplicht

moeten opleggen (mandatory sentences) aan

onder andere jongeren. Het kan voorkomen dat

een rechter een achttienjarige minimaal vijf jaar

naar een gevangenis moet sturen, wetend dat de

jeugd van dit crimineeltje daar definitief verpest

wordt, aldus Kennedy.

Christ’l Dullaert

Directeur van de Advocatenkamer, thans woonachtig in

New York
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Veel inhoud en veel vlagvertoon

Dennis W. Archer


