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Samuel Kofi Woods is 
minister van arbeid in 
het post-Charles Taylor 
Liberia. Velen noemen 
het een wonder dat hij 

nog leeft. Woods was jarenlang mensen-
rechtenadvocaat in Liberia, iets waarmee 
hij het regime van Charles Taylor constant 
uitdaagde. Nooit sliep hij twee nachten op 
dezelfde plek, uit angst te worden opgepakt. 
Verscheidene keren moest Woods het land 
ontvluchten. Tegen elk advies van familie en 
vrienden in keerde hij telkens weer terug om 
door te gaan met zijn werk als advocaat.
 Van december 1998 tot december 2000 
verbleef Woods in Nederland als vluchteling 

en studeerde hij International Law in Leiden. 
Vanuit Nederland ging hij door met zijn 
mensenrechtenwerk voor de Foundation of 
International Dignity (FIND), waarvan hij 
medeoprichter is. Zo kwam hij in contact met 
Willem van Manen van L4L. L4L heeft Woods 
in die periode financieel ondersteund.
 Acht jaar later was Kofi Woods weer in 
Nederland. Tijdens het gesprek met L4L me-
moreerde hij de financiële en morele steun 
die hij destijds kreeg. ‘It is encouraging to 
know that this work has a universal cause.’
 Kofi Woods was in Nederland om te spre-
ken met enkele ministers in de hoop steun te 
krijgen voor het opbouwen van een rechts-
staat in Liberia. Een anticorruptie wet is in-

middels een feit, maar het ontbreekt Liberia 
nog aan een systeem van openbare aankla-
gers, advocaten en rechtsbijstand. De rechters 
die er zijn moeten nodig worden vervangen 
door een nieuwe generatie. De universiteit 
van Monrovia telt echter op dit moment 
slechts 70 rechtenstudenten en er ontbreken 
ook ervaren juristen.
 Woods was nauw betrokken bij het verza-
melen van materiaal over mensenrechtschen-
dingen door oud-president Charles Taylor. 
Niemand in Liberia had ooit gedacht dat het 
proces tegen Taylor bij het Internationale 
Strafhof, dat in januari begon, ooit doorgang 
zou vinden: ‘How can you take the govern-
ment to court?’

• Voor informatie over de Stichting Advocaten voor Advo-
caten kunt u contact opnemen met Adrie van de Streek 
via e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek 
de website www. stichtingadvocatenvooradvocaten.nl. 
Daar leest u ook hoe u donateur kunt worden. Reke-
ningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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Kamercommissie:  
Verschoningsrecht 
advocaten op de schop

De ‘parlementaire werkgroep 
verwevenheid onderwereld/
bovenwereld’, bestaande uit 
zes kamerleden van diverse 
partijen, publiceerde donder-
dag 9 oktober haar rapport 
met onder meer het voorstel 
een hoorzitting te houden 
over de omvang van het ver-
schoningsrecht van advocaten 
en notarissen. ‘Moet het in 
bepaalde gevallen buiten toe-
passing zijn of is een algehele 
opheffing van de privileges 
van de beroepsgroep nodig?’ 
In het begeleidende persbe-
richt staat het nog wat sterker: 
‘de reikwijdte van het ver-
schoningsrecht van notarissen 
en advocaten moet worden 
ingeperkt’.

 Vooral in de ondoorzichti-
ge, gedereguleerde vastgoed-
sector zou de verwevenheid 
tussen onder- en bovenwereld 
de laatste tien jaar zijn toege-
nomen. Notarissen maar ook 
advocaten spelen hierin een 
rol. ‘Over de omvang van de 
verwevenheid is nauwelijks 
iets te zeggen’ maar er zijn 
te veel mogelijke construc-
ties voor illegale praktijken. 
Graaicultuur en ‘geldelijk 
gewin’ zijn de voornaamste 
drijfveren om ‘af te glijden in 
de onderwereld.’ 
 Advocaten kunnen ‘bij-
dragen aan de verwevenheid’, 
door ‘bijvoorbeeld een crimi-
nele ontmoeting op hun ka-
mer’, of ‘hun kamer kan zelfs 

plaats delict zijn’. Of door 
misbruik van de derdenreke-
ning. 
 Een nieuwe landelijk 
fraudecoördinator moet met 
vergaande bevoegdheden 
gaan onderzoeken welke in-
formatiekoppelingen er nodig 
zijn om illegale transacties op 
te sporen. 
 De kamerleden baseren 
zich op vertrouwelijke ge-
sprekken met 26, niet met 
name genoemde wetenschap-
pers, opsporingsambtenaren, 
toezichthouders, vertegen-
woordigers van beroepsgroe-
pen en onderzoeksjournalis-
ten.
 Deken Willem Bekkers: 
‘Uit het rapport blijkt dat het 

gaat om incidenten, niet om 
structurele verwevenheid 
van de advocatuur met de 
onderwereld. Uitvergroting 
van incidenten moet niet het 
vertrouwen in de beroeps-
groep aantasten, daar is nie-
mand bij gebaat. We hebben 
een vertrouwensberoep, dat 
veronderstelt een kwetsbare 
positie, en dan daar mag de 
samenleving kritisch naar 
kijken. De Orde werkt aan 
verbetering van het toezicht 
op de financiële administratie. 
Maar de rechter bepaalt uit-
eindelijk de omvang van het 
verschoningsrecht.’ 
 (LH en TS)
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