
Advocatenkantoor SOLV, 
gespecialiseerd in technolo-
gie, media en communicatie, 
kreeg voortdurend telefoon-
tjes van mensen met vragen. 
‘Bijvoorbeeld mensen die een 
webwinkeltje willen begin-
nen en zich afvragen aan 
welke juridische voorwaar-
den zij moeten voldoen. Die 
mensen kunnen onze kosten 
dan vaak niet opbrengen. We 
vinden het belangrijk dat zij 
geholpen worden.’ 
Een team van SOLV bedacht 
daarom de gespecialiseerde 
rechtswinkel: de stichting 
Clinic die donderdag 28 au-
gustus werd geopend. Niet 
advocaten, maar masterstu-

denten zullen zich over dat 
soort zaken buigen. De stu-
denten lunchen elke woens-
dag met de begeleidende 
advocaten. Ze bereiden al 
hun zaken zelf voor, maar 
geen advies gaat de deur uit 
zonder beoordeling van een 
specialist. ‘Zo staan we in 
voor kwaliteit’, zegt Zwaan. 
‘Het enige wat de studenten 
nu niet kunnen, is procede-
ren.’ 
 Om te werven bezochten 
Zwaan en haar collega’s alle 
relevante opleidingen. ‘Het 
was bijzonder om te zien hoe 
overweldigend het aantal sol-
licitaties was’ – maar het was 
geen sollicitatie voor SOLV, 
benadrukt ze. ‘Het zou leuk 
zijn als er een wederzijdse 
klik is, maar dat is niet onze 
bedoeling geweest bij het 
opzetten van de Clinic. Voor 
studenten is het een uitgele-
zen kans om te ontdekken of 
de advocatuur ze ligt.’

Ook andere kantoren
De Clinic is nu echt nog een 
kindje van SOLV: woont bij 
het kantoor op zolder en de 
sponsors zijn door de advoca-
ten aangetrokken. Zo werk-
ten zowel de notaris, de pro-
vider en de websitebouwer 
pro Bono. In het bestuur zijn 
op dit moment pas twee stu-
denten vertegenwoordigd. 
Maar als het aan Zwaan ligt, 
moet de Clinic op den duur 

op zijn eigen benen gaan 
staan. ‘Als het eenmaal goed 
loopt, kunnen de studenten 
veel organisatorische taken 
overnemen. Ook kunnen an-
dere advocatenkantoren bij 
het project betrokken raken.’ 
 Aan het enthousiasme 
van de studenten zal het niet 
liggen. Christine Diepstraten 
volgt de master informatie-
recht aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze vertelt dat 
het vrijwilligerswerk fl ink 
beslag op haar tijd zal leggen: 
een tot twee dagen per week. 
‘Geen probleem, want ik vind 
dit vakgebied erg interessant, 
ook omdat het nog volop in 
ontwikkeling is. Het gaat 
om situaties waar cliënten in 
de dagelijkse praktijk mee 
geconfronteerd worden. En 
misschien kan een van de ca-
ses die ik tegenkom de basis 
vormen voor mijn afstudeer-
onderzoek.’ 
 De cliënten worden ge-
holpen en de studenten doen 
nuttige kennis en ervaring 
op. Drion kan tevreden zijn. 
Dat is hij dan ook: hij maakt 
althans lid uit van de raad 
van advies van de Clinic. 
Zijn collega’s zijn Edgar 
du Perron, de decaan van 
de rechtenfaculteit van de 
Universiteit van Amsterdam, 
advocatencoach Monique 
van de Griendt en Christiaan 
Alberdink Thijm, partner bij 
SOLV.

Gespecialiseerde rechtshulp 

is voor mensen zonder geld 

bijna niet meer te krijgen. Dat 

constateerde Coen Drion van 

Kennedy Van der Laan verleden 

jaar. In het NJB en later ook 

in dit blad bepleitte hij dat de 

advocatuur er zélf voor moest 

zorgen dat onvermogenden 

toegang houden tot degelijke 

juridische bijstand.
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“
Het is 
gezegd
Rechtbanken hebben 
echter heel subtiele me-
thoden om die zwakke 
broeders in het gareel te 
houden. Bij meer open-
heid wordt het een bal 
demasqué. Daar lijkt mij 
niets op tegen.
Gerard Spong pleit voor 
opheffen van het raadkamer-
geheim. Elsevier, 6 september 

Wij staan voor uw recht
Motto op de site van Jahram 
advocaten, het kantoor van 
advocaat Mohammed Faizel 
Enait die niet voor rechters 
wilde opstaan

Als respect voor de recht-
spraak moet blijken uit 
dit soort futiliteiten, is 
kennelijk de vorm be-
langrijker dan de inhoud. 
Advocaat D.F. Briedé over 
het al dan niet opstaan voor 
de rechter. 
de Volkskrant, 11 september 
2008 

Mijn achternaam is zowel 
een zegen als een vloek. 
Mijn hele jeugd heb ik 
tegen vooroordelen moe-
ten knokken. Dat mensen 
strafpleiters zijn wordt 
niet echt gewaardeerd.
Yehudi Moszkowicz, zoon 
van Robert, in de Pers, 11 sep-
tember 2008

Veel startende onderne-
mers hebben niet genoeg 
geld om die dure advoca-
ten te betalen
Niettemin overweegt Yehudi 
Moszkowicz, zoon van 
Robert, een loopbaan in de 
advocatuur, in de Pers, 11 sep-
tember 2008
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