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“Het is 
gezegd

Dan heb je de komende 
vijf jaar slaande ruzie 
over wat erin zou moeten 
staan.
Tijn Kortmann, staats-
rechtgeleerde, over de mo
gelijke herziening van de 
Grondwet in 
28 februari 2008

Het is een stuk groter en 
immenser dan ik me ooit 
had kunnen voorstellen.
Kroongetuige La S. ook 
wel ‘Vieze Peter’ in reeks 
liquidatiezaken waarbij 
veertien verdachten zich 
moeten verantwoorden 
voor acht liquidaties in 
Amsterdamse onderwe
reld, tijdens de zitting, 
Volkskrant

Partners zijn dat niet al-
leen omdat ze toppers 
zijn op hun vakgebied, 
maar ook omdat ze bin-
nen de kantoorcultuur 
passen. Vanaf het moment 
dat iemand binnenkomt, 
wordt hij gevormd naar 
die cultuur. Die is daar
door heel krachtig. Dat is 
aan de ene kant heel posi-
tief. Zonder dat je alles in 
regels vast hoeft te leggen, 
doet iedereen toch alles 
op dezelfde manier. Keer
zijde is dat de gevestigde 
orde de status-quo krach-
tig beschermt.
Marcel Wanrooy, senior 
adviseur bij adviesbureau 
GITP en gepromoveerd op 
onderzoek naar het bestu-
ren van dienstverlenende 
organisaties met profes-
sionals, in 
Dagblad

Jolanda aan de Stegge
journalist

‘Bij een wat ouderwets ad-
vocatenkantoor halen de 
achterblijvers opgelucht 
adem wanneer de oprichter 
vertrekt. Eindelijk ruimte 
voor nieuwe ideeën’, speechte 
Joost Linnemann bij het af-
scheid van Marian Kennedy, 
partner en oprichtster van 
advocatenkantoor Kennedy 
Van der Laan. Haar besluit 

de advocatuur de rug toe te 
keren, noemde hij echter een 
aderlating voor KVdL. ‘Bij 
ons komen de meest vernieu-

wende ideeën nog steeds van 
de vertrekkende oprichtster.’
 Meer dan dertig jaar 
werkte Kennedy in de advo-
catuur, eerst in de VS, later 
in Nederland. Ontevreden 
over de zakelijke cultuur die 
zij destijds aantrof, zette zij 
in 1992 met Van der Laan het 
naar hen genoemde advoca-
tenkantoor op. Ze bepleitte 
parttime werken en flexibele 
werktijden in de advocatuur 
en vond dat ook parttimers 
partner moeten kunnen wor-
den. Maatschappelijk enga-

gement stond bij haar hoog 
in het vaandel, overigens 
zonder de commercie uit het 
oog te verliezen. Ze was voor-

stander van het versterken 
van de positie van vrouwen 
in het algemeen en die van 
vrouwelijke advocaten in 
het bijzonder. Linnemann: 
‘Haar strijdpunten van wel-
eer staan momenteel overal 
boven aan de agenda, zoals 
de work/life balance en het 
belang van diversiteit.’
 Als afscheidscadeau in-
troduceerde Linnemann 
namens KVdL The Marian 
Kennedy Fellowship. Een 
jaarlijkse internationale prijs 
van H 15.000, voor een per-
soon of organisatie die zich 
inzet voor de verbetering van 
de positie van vrouwen. Met 
dit fellowship participeert 
KVdL in het programma van 
Women Win, het fonds dat 
wereldwijd de positie van 
vrouwen en meisjes tracht 
te verbeteren door middel 
van sport. De prijsuitreiking 
vindt jaarlijks plaats op 8 
maart, Internationale Vrou-
wendag. Kennedy beslist mee 
over het doel van haar fel-
lowship en zal de projecten 
ook bezoeken.
 Dankzij de steun van 
Women Win aan verschil-
lende projecten over de we-
reld gaan vrouwen sporten, 
dansen, fitnessen, vertelde 
directeur Astrid Aafjes. ‘Dat 
maakt hen weerbaarder en 
zelfverzekerder, waardoor 
ze meer durven en doen dan 
daarvoor.’
 ‘Een beter cadeau hadden 
jullie me niet kunnen geven,’ 
dankte de zichtbaar aange-
dane Kennedy. Ze haalde een 
strofe aan uit een gedicht van 
Marianne Williamson: ‘Wij 
zijn niet zozeer bang voor 
onze zwaktes, eigenlijk zijn 

wij bang voor onze kracht. 
Wij zijn bang om helemaal te 
zijn wie wij kunnen zijn.’
 Ze lichtte toe: ‘Vooral 
vrouwen hebben verhaaltjes 
in hun hoofd die hen klein 
houden, zoals: ik ben niet 
goed genoeg. Of: ik weet niet 
of ik dat wel kan. Maar die 
kun je vervangen door het 
Yes, I can-verhaal, dat zegt: je 
kunt zowel goed voor je kin-
deren zorgen als een plek in 
de maatschappij innemen. Ik 
wens jullie allemaal toe dat je 
meer van jezelf durft te den-
ken en meer van jezelf durft 
te vragen.’
 Sinds kort woont Kennedy 
in de VS. Wat zij daar gaat 
doen, weet ze nog niet. Iets 
sociaals, veronderstelt Lin-
nemann, ‘waarschijnlijk iets 
met fundraising’.

Afscheidscadeau: 
the Marian Kennedy Fellowship
Het was een volle bak, dinsdagavond 11 maart in het 

Amsterdamse Felix Meritis. Daar werd Kennedy van-

wege haar grootse verdiensten voor de Nederlandse 

advocatuur feestelijk uitgeluid tijdens het vijfde 

Women’s Networking Event, waarvoor dit keer ook 

mannen waren uitgenodigd.
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‘Haar  
strijdpunten 
van weleer 
staan  
momenteel 
overal boven 
aan de  
agenda’
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