
Er verschijnt een lach 
op het gezicht van 
de nieuwe voorzitter 

wanneer ik hem vertel dat 
ik in Greenwich woon. Het 
brengt Dutton op de naam 
van John Harrison, de tim-
merman die in de jaren der-
tig van de achttiende eeuw 
een prijsvraag van de over-
heid won.
Er was 20.000 pond in het 
vooruitzicht gesteld voor 
degene die een manier zou 
bedenken om de lengte-
graden te bepalen zodat de 
schippers van de koopvaardij 
wisten waar ze zich bevon-
den. Harrison ontwierp een 
ingenieuze, zeebestendige 
klok. Aanvankelijk weigerde 
de overheid het prijzengeld 
uit te keren, totdat Harrison 
met een proces had gedreigd.
De 49-jarige Dutton is net 

als Harrison afkomstig uit 
Noord-Yorkshire, wier inwo-
ners bekendstaan als koppige 
en onafhankelijke geesten. 
En hij koestert een voorliefde 
voor creatieve probleemop-
lossers, waar hij barristers toe 
rekent. Dan is er bovendien 
de drang naar rechtvaar-
digheid, die in de uiterste 
gevallen via de rechter en 
jury moet worden bereikt. 
Ten slotte moet de Engelse 
advocatuur volgens Dutton 
zelfs zijn wat Greenwich met 
haar nulmeridiaan is voor 
de tijd: een ijkpunt in de 
wereld. ‘Ik denk dat onze bar-
risters met hun knowhow van 
belang kunnen zijn in het 
buitenland’, zegt Dutton, die 
sinds 1979 advocaat is en deel 
uitmaakt van de Fountain 
Court Chambers waar ook 
de voormalige super-pg Lord 
Goldsmith en ex-minister 
van grondwetzaken Lord 
Falconer als Queen’s Counsel 
werkzaam zijn geweest.

Naar India
Internationalisering van de 
bar is één van de zaken die 
Dutton wil bevorderen, van-
uit zijn kantoor met uitzicht 
op de Londense skyline. Vol-
gens hem is de advocatuur 
ondanks de verschillende 
talen en rechtssystemen 
een grensoverschrijdender 
beroep dan veel mensen 
denken. Dutton vertelt over 
trainingen die hij bij het 
oorlogstribunaal in Den 
Haag gegeven heeft aan 
advocaten uit verschillende 
landen. Dat was in het kader 
van de Keble Advance Course, 

waarvan hij aan de wieg heeft 
gestaan, een internationaal 
getinte advocatenopleiding 
van Keble College, Oxford. 
Naar Duttons idee kunnen  
barristers als juridisch advi-
seur of mediator optreden in 
het buitenland, zeker als er 
een Engels tintje aan de zaak 
zit. ‘Er zitten steeds meer 
Engelse bedrijven in India 
bijvoorbeeld, en wat te den-
ken van de Golfregio waar 

veel handelsbelangen liggen, 
met name in de scheepvaart? 
Het kan voordelig zijn om 
commerciële disputen onder 
Engels recht te slepen. Ook 
op misdaadgebied bezitten 
we kennis, waarbij ik denk 
aan witwaszaken’, zegt Dut-
ton wiens vrouw een straf-
rechtadvocate van Birmaanse 
origine is.
 Een paar maanden ge-
leden kwam Dutton in het 
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Sir Dutton op de bres voor 
onafhankelijkheid

Patrick van IJzendoorn, 
journalist
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‘Een supermarkt kan een 

goedkoop standaardtesta-

ment opstellen, maar geen 

moordzaak behandelen, want 

er bestaan geen standaard- 

moordzaken.’ Een gesprek met 

de kersverse voorzitter van 

de Bar Council in Engeland & 

Wales, Sir Timothy Dutton QC, 

over liberalisering, concurren-

tie en rechtspraak.

Door de prijzenslag aan de onderkant van de markt zullen belang-
rijke zaken meestal niet door de beste advocaten worden gedaan
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nieuws toen hij zich mengde 
in de kwestie rond de ver-
dwijning van het Engelse 
meisje Madeleine in Portu-
gal. Hij is waakzaam wan-
neer ik dit onderwerp ter 
sprake breng en hij wordt, 
nu de zaak nog speelt, liever 
niet geciteerd. Dutton vertelt 
dat hij de roep om ‘Good old 
British justice’ in deze zaak 
hartverwarmend vond. Deze 
roep was een reactie op al het 
lekken uit politiedossiers. 
Contempt of court blijkt in Por-
tugal minder zwaar te wegen 
dan in Engeland. Volgens 
Dutton wordt er in eigen 
land vaak te negatief gedaan 
over het Engelse rechtssys-
teem, over de rechters met 
name. Hij geeft toe dat het 
allesbehalve perfect is, maar 
vergeleken met bepaalde an-
dere landen gaat het zo slecht 
nog niet.

Geen witte bonen
Het brengt hem op veran-
deringen, die niet altijd 
verbeteringen zijn. Zo maakt 
hij maakt zich zorgen over 
sommige aspecten van de 
Legal Services-wetgeving, de 
liberalisering van de juridi-
sche wereld. Dat er nu met 
de Bar Standards Board een 
onafhankelijke regulator is 
ingesteld, juicht hij toe. Ech-
ter, dat de onafhankelijkheid 
van de 11.500 zelfstandige 
barristers in Engeland en 
Wales in het geding is, zint 
hem allerminst. Momenteel 
kan iemand voor juridische 
hulp naar een solicitor gaan, 
die hem doorverwijst naar 
een voor zichzelf werkende 
barrister, net zoals een huis-
arts een patiënt doorverwijst 
naar een specialist. Binnen de 
particuliere sector zal deze 
vorm van maatwerk blijven 
bestaan, maar bij zaken die 
drijven op rechtshulp zal er 
minder keuze zijn. Het kern-
probleem is volgens Dutton 

dat de overheid minder geld 
voor rechtsbijstand over- 
heeft, terwijl zaken com-
plexer worden en het aantal 
strafbare handelingen is 
toegenomen. ‘Het is voor de 
overheid goedkoper wanneer 
zulke zaken in bulk terecht-
komen bij kantoren waar 
barristers samen met solici-
tors, en eventueel andere be-
roepsgroepen, een bedrijf of 
maatschap vormen.’ Dat zou 
juist leiden tot minder keuze 
en ook tot mindere kwaliteit 
omdat de beste barristers 
liever particuliere, lees: lucra-
tieve, zaken doen.
 Aan de onderkant van de 
markt ziet Dutton een prij-
zenslag ontstaan. Dat leidt 
ertoe dat belangrijke zaken, 
bijvoorbeeld waar het gaat 
om terrorisme, moord of ver-
krachting, vaker niet dan wel 
zullen worden behandeld 
door de beste advocaten. Wat 
Dutton betreft moet concur-
rentie een middel zijn, maar 
geen doel op zich. ‘Op som-
mige terreinen werkt het, op 
andere niet. Een supermarkt 
kan wel tegen een voordelige 
prijs een standaardtestament 
opstellen, maar geen moord-
zaak behandelen. Er bestaan 
geen standaard moordzaken. 
Rechtspraak is niet hetzelfde 
als een blik witte bonen.’

‘Het kan voor-
delig zijn om 
commerciële 
disputen  
onder Engels 
recht te  
slepen’

symposium Exper-
tise en Recht
Op vrijdag 8 februari 2008 
organiseert het Leids Juri-
disch PAO in samenwerking 
met uitgeverij Paris het sym-
posium ‘Expertise en Recht’. 
Er is een sterk toegenomen 
belangstelling voor expertise 
in de rechtszaal. Eén van de 
redenen hiervoor is de groei-
ende invloed van wetenschap 
en techniek op alle facetten 
van de maatschappij. Een 
andere reden is een aantal 
gerechtelijke missers en de 
mede hierdoor kritischer 
benadering van het rechts-
bedrijf. Tijdens deze middag 
wordt tevens het eerste num-
mer van het Tijdschrift Exper-
tise en Recht gelanceerd. Het 
tijdschrift biedt een platform 
voor kennisoverdracht en dis-
cussie tussen jurist en expert 
in strafrecht, bestuursrecht en 
civiel recht. Het symposium 
vindt van 14.30 tot 19.00 uur 
plaats in Leiden, voor meer 
informatie zie www.law.
leidenuniv.nl.

gevangenpoort-
lezing: ‘Gevange-
nissen’
Samen met de Stichting 
Haags Historisch Museum 
organiseert advocatenkantoor 
Wladimiroff & Waling weer 
een tweede cyclus Gevangen-
poortlezingen over actuele 
juridische onderwerpen, dit 
voorjaar over gevangenissen. 
Op zondag 10 februari 
2008 spreekt de heer Van der 
Sande over het werk van de 
Dienst Justitiële Inrichtin-
gen en behandelt hij actuele 
discussies en afwegingen over 
gevangenissen en gevangenis-
straffen.

De bijeenkomsten worden 
gehouden in het Haags His-
torisch Museum aan de Korte 
Vijverberg 7 om 11.00 uur. De 
lezing zal circa 60 minuten 
duren. Aanmelding: Haags 
Historisch Museum, Korte 
Vijverberg 7, telefoon 070- 
364 69 40, infoAhaagshisto-
rischmuseum.nl.

kind en/of tuig...!?
Op donderdag 6 maart 
2008 organiseert het Stu-
diecentrum Kerckebosch de 
studiedag ‘Kind en/of tuig?’. 
Per 1 januari 2008 vallen de 
eerste JJI’s of gedeelten daar-
van onder het ministerie van 
Jeugd & Gezin (VWS) met als 
gevolg dat ‘civielrechtelijken’ 
(veelal OTS’ers) en ‘strafrech-
telijken’ gescheiden moeten 
worden geplaatst. Hoewel 
dit voor de civielrechtelijk 
geplaatste jongeren grote 
voordelen oplevert, daar hun 
plaatsing niet meer van het 
etiket ‘jeugdgevangenis’ 
wordt voorzien, levert het 
voor de groep strafrechtelijk 
geplaatste jongeren nogal 
wat risico’s op. Tijdens deze 
studiedag staan enkele van de 
dilemma’s centraal: Congres-
centrum NBC te Nieuwegein, 
zie ook www.kerckebosch.nl.

agenda
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