
De Commissie Advocatuur is op 4 mei geïnstalleerd. Ze zal aan het eind
van het jaar adviseren over de rol en positie van de advocaat in het Neder-
landse rechtsbestel. Voorzitter van de commissie wordt mr. P.C.E. van
Wijmen, staatsraad in buitengewone dienst. De overige leden zijn: mr. A.

Gerritsen-Bosselaar, advocaat; prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar
burgerlijk recht; mr. J.C. Kranenburg, rechter; mr. J.D. Loorbach, advo-
caat; prof. mr. M.A. Loth, hoogleraar inleiding rechtswetenschappen; mr.
E.A. Maan, rechter; en prof. dr. R. van den Bergh, rechtseconoom.

Commissie Advocatuur kan aan de slag
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Advocaat, Kamerlid, Staatsraad in buitengewo-

ne dienst, bijzonder hoogleraar, voorzitter van

diverse Brabantse stichtingen, Kamerheer H.M.

de Koningin in de provincie Noord-Brabant, lid

van de redactie van tijdschriften op het gebied

van milieurecht en bouwrecht, kantonrechter-

plaatsvervanger, raadsheer-plaatsvervanger:

Peter van Wijmen (1938) is in elk geval een uit-

stekend netwerker. Nu is hij benoemd tot voor-

zitter van de Commissie Advocatuur.

Van Wijmen kent de advocatuur van zeer nabij,

want hij stond van 23 augustus 1962 tot 1 juli

1998 ingeschreven als advocaat. Hij was lid van

de maatschap bij advocatenkantoor Van Wij-

men Nouwen in Breda. In 1981 promoveerde hij

op het proefschrift Recht, belang en rechtsbe-

scherming.

Ook in Den Haag kent Van Wijmen de weg: van

19 mei 1998 tot 23 mei 2002 was hij lid van de

Tweede Kamer voor het CDA. Daar hield hij zich

vooral bezig met justitie, volkshuisvesting en

ruimtelijke ordening, staatsrecht, milieu en ver-

zoekschriften. Van Wijmen was mede-initiatief-

nemer van een wetsvoorstel om gemeenten

meer mogelijkheden te geven om ontwijking

van de Wet voorkeursrecht gemeenten bij ver-

werving van grond tegen te gaan. Dit wetsvoor-

stel werd wet in 2002. Van Wijmen stelde zich

na de periode van vier jaar niet herkiesbaar.

Foto: Jiri Büller
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Mr. Bert Maan is sinds 1 januari 2002 coördine-

rend vice-president bij de Rechtbank Zwolle-

Lelystad. Zijn lijst met nevenfuncties is lang.

Om er een paar te noemen: hij is voorzitter van

de Raad van Toezicht voor de Internationale

Juridische Samenwerking, voorzitter van de

geschillencommissie Taxivervoer in Den Haag,

expert Raad van Europa van het Nederlands

Helsinki Comité en voorzitter van de Regelings-

commissie Jaarvergadering Nederlandse Juris-

tenvereniging. Maan zet zich verder onder

andere in voor katholieke kerkelijke aangele-

genheden. Hij is voorzitter van de Commissie

Kerkrecht en lid van het College kerkelijke

rechtsaangelegenheden Oud-Katholieke Kerk.

In 2001 reisde Maan samen met de Haarlemse

bisschop mgr. J.L. Wirix naar Canada om

namens Internationale Bisschoppen Conferen-

tie te bemiddelen in een verschil van inzicht

tussen de leiding van de Pools Nationale

Katholieke Kerk in Amerika en het daarbij

behorende bisdom in Canada. 

Rechtseconoom prof. mr. Roger van den Bergh

is sinds 1988 hoogleraar rechtseconomie (de

eerste in Europa) in Rotterdam. De rechtseco-

nomie kijkt naar de efficïentie van juridische

regels en rechtspraak vanuit economisch per-

spectief. Van den Bergh studeerde rechten in

Antwerpen, promoveerde op ‘Inkoopmacht en

prijsconcurrentie’ (1982), werkte in Brussel,

Utrecht, Hamburg, VS en Noorwegen en is

sinds 19987 voorzitter van de Europese vereni-

ging voor recht en economie (300 leden). Van

den Bergh publiceerde over mededingings-

recht, aansprakelijkheid en consumentenrecht.

Op verzoek van de Volkskrant hield hij enkele

jaren geleden een vertrouwelijk rapport van de

NMa over de vermeende prijsafspraken in de

benzinebranche van de NMa tegen het licht.

Volgens hem had de NMa niet aangetoond dat

de benzineprijzen door de oliemaatschappijen

kunstmatig hoog worden gehouden. 

Minister Donner begroet de commissieleden. V.l.n.r. Marc Loth, voorzitter Peter van Wijmen, Piet Holthuis 

(D-G ministerie van Justitie, geen commissielid), Jan Loorbach (met armen over elkaar), Piet Hein Donner,

Bert Maan en ambtelijk secretaris Evert van der Vlis.



actualiteiten
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Mevrouw J.C. Kranenburg vice-president van

het Gerechtshof Den Bosch. Zij bekleedt die

functie sinds 1 september 2002. Zij heeft een

viertal nevenfuncties: zij is lid van de Raad van

Toezicht van de Rivas Zorggroep in Gorinchem,

plaatsvervangend voorzitter van de commissie

voor de bezwaarschriften en de gemeentelijke

ombudscommissie van de gemeente Leerdam,

lid van de Raad van Toezicht van de Stichting

Verpleeghuis Alblasserdam-West Waerthove

en voorzitter van de Commissie Behandeling

Cliëntenklachten van Rivas Medizorg.

De rechtstheoreticus prof. mr. Marc Loth (Sit-

tard 1956) is sinds afgelopen oktober decaan

van de Rotterdamse rechtenfaculteit. Hij pro-

moveerde in Leiden (1988) op ‘Handeling en

aansprakelijkheid in het recht’, werkte aan de

universiteiten van Tilburg en Leiden en is sinds

1997 hoogleraar Inleiding tot de rechtsweten-

schap en Rechtstheorie in Rotterdam. Loth is

raadsheer- (en rechter-)plaatsvervanger en

werkte onder meer als rechter op de Antillen.

In Advocatenblad 2003-1 schreef hij in een

essay dat de beroepsethiek van de moderne

advocaat dreigt op te lossen in een verschraald

nutsdenken, mede omdat advocaten morele

dilemma’s aan het zicht onttrekken. Omdat de

balie in de democratische rechtsstaat volgens

hem een publieke taak heeft, wil hij op zijn

minst dat de argumenten die worden gebruikt

ter rechtvaardiging van het professionele han-

delen, worden verbeterd. 

> Afke Gerritsen-Bosselaar is lid van de maat-

schap bij het Utrechtse advocatenkantoor Bos-

selaar & Strengers Advocaten. Ze werkt bij de

sectie aansprakelijkheid & verzekeringen.

Gerritsen zat vier jaar (1999-2002) in de Alge-

mene Raad van de Nederlandse Orde van

Advocaten. Zij was portefeuillehouder Oplei-

ding. Zij maakte zich gedurende haar AR-lid-

maatschap onder meer sterk voor verbetering

en actualisering van het onderdeel praktijk-

vaardigheden in de Beroepsopleiding. Ook in

de Voortgezette Stagiaire Opleiding en Perma-

nente Opleiding moest een kwaliteitsslag wor-

den gemaakt: ‘In dat kader wordt gewerkt aan

een visitatiesysteem voor de VSO, en een audit

voor de opleidingsinstellingen in de Perma-

nente Opleiding. […] Langetermijndoelstelling:

een coherent aanbod in de VSO en Permanen-

te Opleiding, met een goede aansluiting op de

specialisatieopleidingen,’ aldus Gerritsen-Bos-

selaar in het Jaarverslag 2002 van de Orde.

De civilist prof. mr. Bas Kortmann (Weert 1950)

is sinds 1984 hoogleraar burgerlijk recht te Nij-

megen. Hij was er decaan en is nu bestuurs-

voorzitter van het Onderzoekcentrum Onder-

neming & Recht. Kortmann is bestuursvoorzit-

ter van de Grotius Academie, bestuurder bij de

Beroepsopleiding Notariaat en bij de Acade-

mie voor Wetgeving. Hij is tevens raadsheer-

plaatsvervanger. Ten slotte was hij voorzitter

van de ‘Commissie inzake de openstelling van

het burgerlijk huwelijk voor personen van het-

zelfde geslacht’, die in 1997 rapporteerde.

Het bestuur van de vereniging Jon-
ge Balie Zutphen bestaat uit: mr.
Den Besten (Marc) voorzitter; mr.
Klooken (Juliette) secretaris; mr.
Dooijeweerd (Alwin) penning-

meester; mr. Raap (Glenda) en mr.
Van Helvoirt (Kees) algemeen lid.
Secretariaatsadres: Postbus 348,
7000 AH Doetinchem, telefoon
(0314) 372 311, fax (0314) 333 947.

Jonge Balie Zutphen

Het bestuur van de vereniging Jon-
ge Balie Assen bestaat uit: mr. P.
Keijzer (Peter), voorzitter; mr. M.
Mook (Mascha), penningmeester;
mr. R.J.B. Caderius van Veen (Rey-
er), secretaris; mr. M. Wierts (Mir-

jam) en mr. C.K.E.E. Fuhler (Clau-
dia), algemeen lid/pleitcommissie;
en mr. A.C. Winter (Anita), alge-
meen lid en penningmeester van de
Raad van Toezicht. Secretariaats-
adres: Postbus 705, 9400 AS Assen.

Jonge Balie Assenagenda

Jan Loorbach is advocaat bij NautaDutilh in

Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in commer-

cial en corporate litigation en gezondheids-

recht. Bij dat laatste concentreert hij zich op

strategische en structurele kwesties in de

gezondheidszorg, bijvoorbeeld ten aanzien

van aansprakelijkheid en verzekeringen. 

Voormalig basketbalspeler Loorbach verwierf

bekendheid bij het grote publiek door zijn

optreden als chef de mission van de Nederland-

se Olympische ploeg in Sydney in 2000. Binnen

de balie genoot hij al langer bekendheid als

deken in Rotterdam (1996-1999) en lid van

Commissie Disciplinaire Rechtspraak, de com-

missie die zorgdraagt voor de selectie en publi-

catie van disciplinaire beslissingen.

In 2003 werd Loorbach door dit blad geïnter-

viewd over de juridische bijstand die advocaten

verlenen aan advocaten, bijvoorbeeld bij maat-

schapsconflicten. Sprekend over het verleden,

zei Loorbach: ‘Conflicten binnen een maat-

schap waarin partijen zich lieten bijstaan waren

ondenkbaar. Ik vind overigens dat de Algemene

Raad een bijdrage heeft geleverd aan de ver-

harding van de sfeer door jaar in jaar uit de

nadruk te leggen op de noodzaak van business

models, ondernemingsplannen en afrekenbaar-

heid van medewerkers. Dit alles in het kader

van de “modernisering van de maatschap”.’

Dinsdag 24 mei 2005 organiseert
het Juridisch Genootschap ’s-Her-
togenbosch een bijeenkomst over
het thema: ‘Boven de Wet: hoe ges-
joemel met wetten en regels wordt
beloond’. Ron Lodewijks (genomi-
neerd voor de Prijs voor de Dag-
bladjournalistiek 2002), journalist,
licht deze stelling toe met een aan-
tal voorbeelden uit de serie ‘Boven
de Wet’.

Tijd: 20.00 uur, zaal open en koffie
19.30 uur; plaats: Hotel Möven-
pick, Pettelaarpark 90,
’s-Hertogenbosch. Nadere informa-
tie: mr. Clemens Wortel, tel. 0162-
690 190. Aanmelding: uiterlijk 19
mei a.s. bij mr. R.E. Koopman, tel.
0411-675 533, e-mail: koopmanA

bogaertsengroenen.nl

Gesjoemel met wetten en regels


