
“
“Ik sprak eens op een 

internationaal congres 
van ombudslieden. 
Een collega was tevens 
psychiater. ‘Je klinkt 
niet als een jurist’, zei ze 
na afloop. Dat vond ik 
een groot compliment. 
Conflicten moet je niet 
puur juridisch benade-
ren.
Alex Brenninkmeijer, 
Nationale ombudsman, 
Trouw, 7 april 2008

Rechterswerk betekent 
vooral vechten tegen 
(voor)oordelen die in 
het door politie en 
justitie opgebouwde 
strafdossier liggen op-
gesloten.
Tom Schalken, emeritus 
hoogleraar strafrecht, de 
Volkskrant, maandag   
7 april 2008

Maar met sociale advo-
catuur verdien je niet 
zoveel. Dat grote pand 
in Amsterdam-Zuid uit 
de serie en de luxe om 
er met zijn allen een 
paar dagen over na te 
denken, dat komt niet 
overeen met de werke-
lijkheid.
Reinier Feiner, advocaat 
bij Advokatenkollektief 
Rotterdam, bekritiseert 
de advocatentvserie 
Keyzer & De Boer, de Volks
krant, 8 april 2008

Als het moet gaan advo-
caten dag en nacht door. 
Wij hebben ook onze 
lange dagen, maar gaan 
dan tenminste nog lek-
ker uit eten en drinken 
tussendoor. Zij zitten 
maar op dat kantoor.
Horecaondernemer  
Willem Tielman, Legal 
Stuff, april 2008

VSAN: red de sociale rechtshulp
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Actualiteiten

Judith Lichtenberg 

Op een besloten bijeenkomst 
in Génève, van de Support 

Group Pakistan, zijn er drie 
Pakistaanse gastsprekers. Om 
veiligheidsredenen worden al
leen hun voornamen genoemd. 
In de koffiepauze spreek ik onder 
andere met Peter, voormalig 
advocaat. In januari was hij nog 
op bezoek in Nederland. Enkele 
weken geleden bereikte ons het 
alarmerende bericht dat hij door 
de Pakistaanse autoriteiten was 
aangeklaagd en zich bij de politie 
moest melden. Tegen de verwach
ting in is hij (nog) niet gearres
teerd. Peter dankt mij voor onze 
steun en beaamt dat ‘everything 
could have happened’.
 Harris, de tweede Pakistaanse 
gastspreker, valt hem bij. Een 

vriend van hem is onlangs gear
resteerd en naar een beruchte 
gevangenis overgebracht. ‘This 
prison is build to destroy people’s 
body and soul, especially their 
soul’, aldus Harris. Tegen zijn 
vriend grapte hij: ‘Going to this 
prison will make you a celebrity; 
people will write columns about 
you’.
 De derde gastspreker, Marvin, 
zat zelf vast in een andere gevan
genis. Hij vertelt hoe hij werd 
gedwongen toe te kijken hoe 
medegevangenen werden gemar
teld. Onderkoeld leggen ze mij 
uit wat de favoriete martelmetho
den zijn.
 Na de pauze waarschuwen de 
Pakistani dat slechts sprake is 
van een gedeeltelijke ‘transfer of 
power’. Musharraf zit nog steeds 
in het zadel. Hoewel vrijwel alle 
advocaten inmiddels op borg

tocht zijn vrijgelaten, lopen de 
aanklachten tegen hen gewoon 
door. Juridische procedures kun
nen jaren duren en kosten uiter
aard geld. Marvin memoreert 
zijn eigen strafzaak: rechter op 
vakantie, zaak overgedragen aan 
andere rechter, weer een jaar ver
der. En in strijd met de belofte 

om alle door Musharraf ontsla
gen rechters te herbenoemen, 
mogen ten minste vier rechters 
niet in hun functie terugkeren.
 Toch zijn de Pakistani voor
zichtig optimistisch. De komende 
weken kan er van alles gebeuren. 
Zo ontving Harris zojuist een 
sms: ‘There is a strong movement 
to impeach Musharraf’. Daarom 
hoopt hij dat hun zorgen binnen
kort deels achterhaald zijn.

• Als u wilt meedoen aan de schrijfactie 
voor Pakistan kunt u contact opnemen 
met Adrie van de Streek, via infoAad
vocatenvooradvocaten.nl, voor een 
voorbeeldbrief. Voor algemene infor
matie over de Stichting Advocaten voor 
Advocaten kunt u hetzelfde doen of 
de website bezoeken: www.advocaten
vooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe 
u donateur kunt worden. Rekening
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 

Vooral je ziel

‘Bezuinigingen van een dergelijke giganti
sche omvang vormen een reële bedreiging 
voor de sociale rechtshulp’ aldus de Vereni
ging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). 
De VSAN doelt op de bezuinigingen van 10 
miljoen euro in het jaar 2008 en 50 miljoen 
euro per jaar in de daarop volgende vijf jaren.
In een bericht, een brief gericht aan alle le

den van de Orde, onder de rubriek nieuws 
op www.vsanadvocaten.nl vindt u de oproep 
waarin gevraagd wordt de actie te steunen 
door te mailen naar redderechtshulpAad
vokatenkollektief.com, bijvoorbeeld in vorm 
van de leus ‘Mevrouw Albayrak, Red de soci
ale rechtshulp!’ 

Deken weg
Bij het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat de Pakistaanse advocaat Aitzaz Ahsan is afgetreden als voorzitter van de Orde 
van Advocaten bij het Hooggerechtshof. Hij vertrekt uit protest tegen de manier waarop tegenstanders van president Musharraf, onder 
wie advocaten, een oud-minister bejegenden. Ze sloten hem op in een kantoor en bekogelden de ambulance met stenen waarin hij 
werd afgevoerd. Ashan wilde geen voorzitter zijn ‘van een genootschap dat zulke ploerten in zijn gelederen heeft.’ (red.)
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