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Ook de presidentsverkiezingen van 1860 waren spannend. De democraten
waren verdeeld, en de republikein Abraham Lincoln won. Een voorstander
van geleidelijke afschaffing van slavernij. Een aantal zuidelijke staten scheid-
den zich af en dit leidde uiteindelijk tot de Amerikaanse burgeroorlog van
1861 tot 1865. Naar schatting verloren meer dan 600.000 mensen het leven.
Atlanta, de hoofdstad van Georgia, werd vrijwel geheel verwoest en weer
opgebouwd tot een moderne metropool. ‘Sweet’ Auburn Avenue in die stad
werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw wel de Wall Street of Black America
genoemd. Een trefpunt voor zwarte zakenmensen, activisten, artiesten én –
later – advocaten. Op nummer 501 staat het huis van de familie King. Zoon
Martin Luther werd geboren in 1929, het jaar van de beurskrach. Het is ont-
roerend het Monopolyspel (eerste editie 1935) te zien waarmee de kleine M.L.
speelde.

Atlanta, de stad van de vier C’s: civil war, civil rights, Coca-Cola en CNN. In
deze stad hield de American Bar Association onlangs haar jaarvergadering.
Met ruim 400.000 leden is de ABA de grootste organisatie voor juridische pro-
fessionals ter wereld. Het lidmaatschap is geheel vrijwillig. De ABA beschouwt
zichzelf als de nationale vertegenwoordiger van de juridische professie en
heeft als missie het publiek en de professie te dienen ‘by promoting justice,
professional excellence and respect for the law.’

Afgemeten aan fast foodrestaurants, auto’s, gebouwen en sommige men-
sen, hebben Amerikanen iets met volume. Met een budget van 180 miljoen
dollar werken er voor de ABA 700 mensen in Chicago en 200 (lobby) in Wash-
ington. De vergadering in Atlanta werd bezocht door naar schatting 13.000
mensen, waarvan 8.000 advocaten. Ervaringen en opvattingen worden
gedeeld met buitenlandse gasten uit enkele tientallen landen. Het hoogste
orgaan in de organisatie is het The House of Delegates met 538 (!) leden. Met een
zeer hoge opkomst wordt twee dagen lang strak vergaderd over vele rappor-
ten, statements, verordeningen en moties.

Interessant is de paritaire samenstelling van The House. Niet alleen gedele-
geerden van iedere state bar, maar ook van grotere lokale balies en van nationa-
le organisaties (vrouwen, minderheden). En ook de attorney general en de direc-
teur van de administrative office of the U.S. courts. Er zijn moties aangenomen
over het veroordelen van het martelen van personen die zich in hechtenis
bevinden onder controle van de Amerikaanse overheid. Aangedrongen is op
het instellen van een onafhankelijke commissie om de omstandigheden in de
Abu Ghraib-gevangenis en ‘other U.S.-operated facilities’ (!) te onderzoeken.

Wel politiek, maar niet partijpolitiek.
De rule of law blijkt telkens het ankerpunt. Net als frisdrank en nieuws

wordt ook deze met overtuiging uitgedragen. Zo werd na de val van de muur
het Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI) ontwikkeld. Met veel
geld van de Amerikaanse overheid. Gericht op juridische hervorming, het
bestrijden van corruptie en het versterken van de balies. Vele Amerikaanse
advocaten en rechters hebben om niet hun kennis en vaardigheden in Oost-
Europa uitgedragen. Gelijke initiatieven zijn inmiddels ontwikkeld voor Afri-
ka en Azië.

Deze ‘export’ is niet exclusief Amerikaans. De Europese koepel van natio-
nale balies, CCBE, kent zijn PECO Committee en ook in Nederland zetten veel
advocaten met hun organisaties zich in voor het bevorderen van juridische
infrastructuur in verschillende landen. Begin dit jaar zijn deze advocaten door
de Orde uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken (Advocatenblad 2004-4,
p. 153). Met facilitaire en logistieke steun en met het bevorderen van bewust-
zijn beoogt ook de Orde de rule of law uit te dragen.

Het College van afgevaardigden is uw House. De afgevaardigden en hun
plaatsvervangers worden door u gekozen. Natuurlijk, de Orde is geen vrijwil-
lige organisatie en het College heeft op grond van de Advocatenwet bepaald
omschreven – en in die zin beperkte – bevoegdheden. De Algemene Raad legt
aan de afgevaardigden en daarmee aan u verantwoording af over zijn beleid.
De volgende vergadering van het College is voorzien op 23 september aan-
staande. Een discussienota over de informatieverschaffing aan en de werkwij-
ze van het College staat geagendeerd. Ik nodig u uit uw opvattingen over de
wijze waarop u vertegenwoordigd wordt, kenbaar te maken aan uw afgevaar-
digde. Ik nodig u ook uit voor het bijwonen van de huishoudelijke vergade-
ring op dezelfde dag met dit jaar aandacht voor mensenrechten. Elders in dit
blad kunt u hierover meer lezen.

Nu 50 jaar geleden oordeelde de U.S. Supreme Court in Brown vs. The Board
of Education of Topeka ‘separate but equal facilities’ ongrondwettig. Dankzij
toegewijde advocaten kwam er een eind aan het gesegregeerde openbare
onderwijs en werd een fundament gelegd voor de burgerrechtbeweging. Anno
2004 is juridische aandacht voor mensenrechten en de rule of law onvermin-
derd op zijn plaats. ‘Injustice somewhere threatens justice everywhere.’ Een
citaat van de op 39-jarige leeftijd neergeschoten dr. Martin Luther King jr.

Injustice somewhere 
threatens justice everywhere
Jeroen Brouwer
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