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Vera Spaans
journalist

Lilian Gonçalves-Ho Kang 
You (61) is geboren in Para-
maribo. Ze studeerde rechten 
in Leiden, maar vertrok later 
weer naar Suriname waar ze 
samen met haar echtgenoot 
werkte als advocaat. Haar 
echtgenoot was een van de 
slachtoffers van de decem-
bermoorden. Gonçalves-Ho 
Kang You vluchtte hierna 
naar Nederland. Ze werd 
advocaat bij het toenma-
lige Loeff en Van der Ploeg 
in Amsterdam, en later bij 
Trenité Van Doorne. Ook 
was zij vice voorzitter van de 

Commisie Gelijke Behande-
ling. Halverwege de jaren 
negentig werd zij gevraagd 
als voorzitter van de Neder-
landse afdeling van Amnesty 
International, maar ze sloeg 
het aanbod af omdat ze, door 
haar eigen achtergrond, de 
functie te beladen vond. 
In 2001 werd zij opnieuw 
gevraagd, en toen accepteer-
de ze de functie wel. 
Een greep uit haar nevenac-
tiviteiten: lid en vice voorzit-
ter van telecomwaakhond 
Opta, commissaris van Het 
Concertgebouw, voorzitter 
van het Prins Clausfonds en 
bestuurslid van het Maurits-
huis. Sinds september 2006 is 
zij voorzitter van het Interna-
tional Executive Committee 
van Amnesty International. 
Gonçalves-Ho Kang You 
begrijpt wel waarom zij is 
gevraagd voor deze Raad van 
Advies: ‘Ik heb twintig jaar 
als advocaat gewerkt, in Su-
riname en in Nederland, en 
heb altijd juridische beroe-
pen uitgeoefend. Het is goed 
te zien dat ik nog iets voor de 
advocatuur kan betekenen.’ 

Petra van Kampen (39)
werkt sinds 2001 bij advoca-
tenkantoor Simmons & Sim-
mons in Rotterdam. Ze is ge-

specialiseerd in economisch 
strafrecht. Ze studeerde af 
in 1993 en promoveerde in 
1998. In 1996 werd ze docent 
strafrecht aan de Universiteit 
Leiden. Ze heeft veel publi-
caties op haar naam staan, 
hoofdzakelijk over strafrecht, 
en is ook lange tijd redactie-
lid geweest van dit blad. 

Petra van Kampen was niet in de 
gelegenheid deze informatie verleden 
week aan te vullen.

Alexander Rinnooy Kan 
(58) is van huis uit wiskun-
dige. Maar, zegt hij, het gene-
tisch materiaal voor het recht 
was ruimschoots aanwezig. 
‘Ik was de uitzondering van 
de familie.’ Zijn vader was 
jurist, diens broer ook – hij 
voltooide voor de Tweede 
Wereldoorlog de hele rech-
tenstudie in één jaar tijd, 
maar kwam om in het verzet.  
Rinnooy Kans echtgenote 
was advocaat en ook hun 
dochter wordt jurist. Ook 
zakelijk is hij altijd omringd 
geweest door juristen: niet 
alleen bij de Sociaal-Econo-
mische Raad, waar hij voor-
zitter van is, maar ook als 
bestuurslid van ING. ‘De rol 
van juristen in de bedrijfs-
voering van banken wordt 
steeds belangrijker,’ zegt hij. 

Meer in het algemeen onder-
kent hij het belang van het 
recht, en in het bijzonder de 
advocatuur in de maatschap-
pij. En precies hier ligt de 
taak van de Raad van Advies, 
aldus Rinnooy Kan: ‘Het 
is enorm belangrijk dat de 
perceptie van de advocatuur 
goed blijft. Het bewaken van 
de integriteit van de advoca-
tuur is een essentiële taak 
voor de Raad. Ik vind het een 
heel positief signaal van de 
Orde dat zij zich openstelt 
voor de mening van insiders 
én – betrekkelijke – outsi-
ders.’ 

Saskia Stuiveling (62) is 
president van de Rekenka-
mer. Ze studeerde rechten 
en bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit in Rot-
terdam. Later werd zij mede-
werker van de Rotterdamse 
burgemeester Van der Louw 
en staatssecretaris in het 
kabinet-Van Agt II. Ook was 
zij lange tijd de rechterhand 
van Bram Peper. Stuiveling is 
al sinds 1984 lid van de Alge-
mene Rekenkamer, en sinds 
1999 president. 

Saskia Stuiveling was niet in de 
gelegenheid deze informatie verleden 
week aan te vullen.
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Onlangs heeft de Orde de 

Raad van Advies ingesteld, 

in meerderheid bestaand uit 

niet-advocaten. De Raad zal 

het doen en laten van de Orde 

kritisch volgen. Wij schetsen 

alvast de herkomst van de 

zeven leden.

De zeven beoordelaars
Lilian Gonçalves-Ho Kang You Petra van Kampen Alexander Rinnooy Kan
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Els Swaab (61) is oud-
deken van de Amsterdamse 
Orde van Advocaten. Jaren-
lang werkte ze als vastgoed-
advocaat bij Boekel De Nerée 
in Amsterdam, waar zij van 
1995 tot 2002 managing part-
ner was. Ze legde zich speci-
fiek toe op arbitrage en medi-
ation, in het bijzonder op het 
gebied van vastgoed en pro-
jectontwikkeling. Een greep 
uit Swaabs nevenactiviteiten: 
lid en secretaris van de Raad 
van Commissarissen van De 
Nederlandsche Bank, vice 
voorzitter van de Raad van 
Toezicht van het Kadaster, 
voorzitter van de Klachten- 
en Geschillencommissies van 
het NIVRE (registerexperts) 
en het NICAM (Classifica-
tie Audiovisuele Media), 
voorzitter van het bestuur 
van het Nationaal Comité 4 
+ 5 mei, lid van de geschil-
lencommissie van de Jonge 
Balie Amsterdam, voorzitter 
van de Raad voor Cultuur, de 
stichting Nederlands Medi-
ation Instituut (NMI) en de 
Stichting Democratie en 
Media (grootaandeelhouder 
PCM).
Vooral haar werk bij deze 
laatste stichting en bij De 
Nederlandsche Bank zijn, 
aldus Swaab, van toege-
voegde waarde voor de Raad 

van Advies. ‘Ik heb al enige 
jaren de advocatenpraktijk 
verruild voor de toezichts- 
en bestuurspraktijk,’ zegt 
Swaab. ‘Dat betekent dat ik 
als cliënt kan kijken door een 
advocatenbril.’ Wat Swaab 
betreft, gaat de Raad van 
Advies vooral de Orde op 
hoofdlijnen, en belangrijker: 
vooráf, adviseren. ‘Dat deze 
Raad in het leven is geroepen, 
is een teken van deze tijd. 
De samenleving roept om 
meer toezicht. Onze functie 
wordt meer voorkomen dan 
genezen.’ 

Margo Trappenburg (45)
had zich nooit spontaan aan-
gemeld voor deze Raad van 
Advies, zegt ze zelf. Ze heeft 
immers vooral ervaring op 
het gebied van gezondheids-
zorg en het onderwijs. Maar 
bij nader inzien was het niet 
zo gek; ze zou haar kennis 
van die vakgebieden juist toe-
passen op het recht. Kijken 
hoe de relatie advocaat-cliënt 
verschilt van de relatie tus-
sen arts en patient, of tussen 
leraar, leerling en ouder. ‘Hoe 
staat het met de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid 
van de advocaat, of met zijn 
betrokkenheid bij zijn client? 
En daarnaast leer ik zelf ook 
nog veel van het recht.’ 

Het recht is haar niet volledig 
vreemd: zo doceerde ze het 
interdisciplinaire vak Staat-
kunde aan rechtenstuden-
ten, en promoveerde ze op 
juridische en niet-juridische 
argumentatie bij medisch-
ethische discussies. 
Trappenburg is universitair 
hoofddocent politicologie 
aan de Utrechtse School voor 
Bestuurs- en Organisatiewe-
tenschappen, maar zit ook in 
een begeleidingsgroep voor 
de Wet cliënt en kwaliteit, 
die toe moet zien op een 
rechtvaardige positie van de 
patiënt in de gezondheids-
zorg. Ook schrijft zij eens in 
de twee weken een column in 
NRC Handelsblad.
Trappenburg heeft nog een 
standpunt ingenomen over 
de Raad van Advies en de 
taakomschrijving. ‘Eerst 
maar eens kijken wat op mijn 
pad komt. Ik heb geen speci-
ale missie.’

Anton Westerlaken (53) is 
in zijn werk op verschillende 
manieren met het recht in 
aanraking gekomen. Met het 
strafrecht, toen hij werkte 
bij de politievakbond ACP. 
Met het arbeidsrecht en het 
ondernemingsrecht toen 
hij bij de CNV werkte. En 
nu, als bestuurslid van het 

Rotterdamse Erasmus MC, 
met het tuchtrecht. ‘Ik ben 
gevraagd als buitenstaander, 
die op verschillende manie-
ren ervaring heeft met het 
recht en de advocatuur,’ zegt 
Westerlaken – die overigens 
zelf ook rechten studeerde. 
Sinds november werkt hij bij 
het Erasmus MC, waar hij 
verantwoordelijk is voor de 
portefeuilles patiëntenzorg, 
nieuwbouw en huisvesting 
binnen de Raad van Bestuur. 
Ook in andere functies houdt 
Westerlaken zich bezig met 
zorg, zoals als bestuurslid 
van de Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland, com-
missaris bij Aegon, lid van de 
Raad voor de Volksgezond-
heid en Zorg of als lid van de 
Raad van Toezicht van het 
VUMC. 
Waar hij vooral naar uitkijkt 
als lid van de Raad van Ad-
vies, is het reflecteren over de 
advocatuur in relatie tot de 
maatschappij. Hoe verhou-
den zich individuele belan-
gen tot collectieve belangen?
Een sterk controlerende rol 
ziet hij voor de Raad niet 
weggelegd. ‘Het lijkt mij dat 
de Orde zelf voldoende ken-
nis en vaardigheden in huis 
heeft om zelfstandig verstan-
dige beslissingen te nemen.’ 

Saskia Stuiveling Els Swaab Margo Trappenburg Anton Westerlaken
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