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Die man heeft mijn volk 
afgeslacht en ik heb dat 
als kind meegemaakt. 
Een Koerdische gevan-
gene vreest dat hij de op 
zijn afdeling geplaatste 
veroordeelde gifgas-
handelaar iets aandoet. 
Algemeen Dagblad, 5 juli

Vrouwen doen één ver-
zoek per 700 woorden, 
mannen één per 2500 
woorden. Vrouwelijke 
advocaten komen veel 
sneller ter zake dan man-
nelijke, stelt student Olga 
Missioura na onderzoek. 
Nederlands Dagblad, 14 juni 
(Binnenkort meer hier-
over in dit blad.)

Nou, hij is vooral heel 
handig in het omzeilen 
van vragen. Chantalle 
Wind wilde hoe dan ook 
de moordenaar van haar 
vader in de ogen kijken, 
en zocht hem op in de 
gevangenis. Telegraaf,  
10 juli.

Ho ho mannetje, dat 
bepaal ik wel. Paul 
Fentrop van Deminor, 
een adviesbureau voor 
aandeelhouders, kruipt 
in het hoofd van Huub 
Willems, voorzitter van 
de Ondernemingskamer, 
en probeert te bedenken 
wat die vindt van de 
opmerking van Rijkman 
Groenink dat de verkoop 
van LaSalle een gelopen 
koers is. NRC Handelsblad, 
16 juli

“
Rechters en wetenschappers 
trekken regelmatig naar 
ontwikkelingslanden om 
daar te werken aan techni-
sche assistentieprojecten op 
juridisch gebied. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om het 
opstellen van wetgevings-
adviezen, hervorming van 
de rechterlijke macht, het 
ondersteunen van juridische 
maatschappelijke organisa-
ties en het trainen van juridi-
sche beroepsgroepen.
 Ook Nederlandse advo-
caten gaan wel de grens over 
voor dergelijke projecten, 
maar in veel mindere mate. 
En dat is te betreuren, stelt 
Kees Kouwenaar, directeur 
van het CILC. ‘Er is veel 
aandacht voor de publieke 
kant van het opbouwen 
van de rechtsstaat, maar 
veel minder voor de private 
kant, zoals de advocatuur. Er 
wordt vaak gedacht: laat die 
sector het zelf maar oplossen. 

Ten onrechte, want voor het 
noodzakelijke evenwicht is 
het nodig dat niet alleen de 
zittende en staande magis-
tratuur wordt opgebouwd, 
maar ook de advocatuur.’
 Niet dat Nederlandse 
advocaten niet bereid zouden 
zijn om iets te doen in ont-
wikkelingslanden. Integen-
deel, zegt Kouwenaar. ‘We 
hebben in het Advocatenblad 
een tijd geleden een oproep 
geplaatst met het verzoek 
aan advocaten om zich te 
melden. Toen stroomden de 
aanmeldingen binnen. Nee, 
waar het aan ontbreekt is 
geld. Een door ons ingedien-
de subsidieaanvraag in het 
kader van het medefinancie-
ringsstelsel is vorig jaar door 
het Rijk afgewezen. Mijns in-
ziens zou de Orde die draad 
weer moeten oppakken. Dus 
actief lobbyen om fondsen 
los te krijgen voor projecten 
met advocaten.’

 Ook grote kantoren zou-
den meer kunnen doen. Een 
voorbeeld is De Brauw dat in 
Georgië actief is met een Law 
Project. ‘Ik kan me voorstel-
len dat grote kantoren in het 
kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
niet alleen tijd beschikbaar 
stellen, maar ook bijdragen 
aan reis- en verblijfkosten 
van advocaten die daar een 
tijdje gaan werken. Dat kan 
heel goed hand in hand gaan 
met het strategische belang 
om een voetafdruk te plaat-
sen in ontwikkelingslanden.’
  (LW)

• Op 13 september organiseert de 
Nederlandse Orde van Advocaten 
samen met het Van Vollenhoven 
Instituut van de Universiteit Lei-
den het congres De advocaat en 
de ‘rule of law’. Het CILC is bij de 
organisatie betrokken. Kosten H 
60; aanmelding: congresAadvoca-
tenorde.nl (o.v.v. voor- en achter-
naam, geslacht, organisatie, functie 
en naw-gegevens). Vol is vol.

Er moeten meer Nederlandse 

advocaten naar ontwikkelings-

landen worden uitgezonden 

om daar te helpen bij het 

versterken van de rechtsstaat. 

Grote kantoren en de Neder-

landse Orde van Advocaten 

kunnen daarbij een voortrek-

kersrol vervullen, meent Kees 

Kouwenaar van het Center for 

International Legal Cooperation 

(CILC).

Te weinig advocaten  
naar ontwikkelingslanden

Kees Kouwenaar


