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In De reizende jurist vertellen 
51 juristen over bijzondere 
reizen, slechte ervaringen, 
ideaal reisgezelschap en de 
boeken en andere zaken 
die ze meenemen als ze op 
reis gaan. Het zijn als het 
ware korte tijdschriftrap-
portages met veel plaatjes 
gebundeld in een boekje. 
Je leest makkelijk het ene 
verhaal, om dagen later het 
volgende te lezen.
 Een deel van de verkoop-
opbrengst gaat naar Advo-
caten voor Advocaten (L4L). 
De directeur van L4L, Adrie 
van der Streek, vertelt tref-
fend wat ze op haar reizen 
voor L4L tegenkwam: 
verhalen van advocaten die 
bedreigd, gemarteld en ver-
moord zijn omdat ze ageer-
den tegen schending van 
mensenrechten. De andere 
verhalen behelzen de reis-
belevenissen van rechters, 

advocaten, wetenschap-
pers, politici, een burge-
meester en een presentator 
van het NOS Journaal.
 Een aantal zaken heb-
ben Nederlandse juristen 
kennelijk gemeen. Het gros 
vindt gezin of partner het 
ideale reisgezelschap. Een 
enkeling vertelt eerlijk 
dat het niet meevalt met 
zes kleine kinderen in de 
regen op een camping te 
staan, zeker als er twee niet 
zindelijk zijn. Weinig ver-
halen zijn sprankelend, de 
meeste zijn saai.
 De ideale vakantiedag 
is veelal vreselijk verant-
woord: vroeg op, sportief 
en cultureel actief, betrok-
ken bij de plaatselijke 
bevolking, werken aan 
een goed doel. Slechts een 
enkeling durft toe te geven 
dat hij het liefst uitslaapt, 
in de schaduw een boek 
leest, een glas wijn bij de 
lunch drinkt en dan mis-
schien ’s middags nog wat 
sportiefs of cultureels on-
derneemt.

De juristen geven reistips 
maar geen ervan zou je 
willen volgen. Bezoek de 
plaatselijke rechtbank. 
BlackBerry mee, en er 
alleen op kijken als het 
noodzakelijk is. Sluit goede 
reisverzekering af. Vergeet 
het eigen rechtssysteem.

Maar je krijgt kippenvel 
wanneer het verhaal per-
soonlijk wordt. Een jurist 
beschrijft hoe hij met zijn 
broers de Inca trail bezocht, 
nadat daar een jaar eerder 
hun zusje werd vermoord. 
Een ander beschrijft zijn 
angst bij de bosbranden in 
Zuid-Frankrijk. En Louse-
wies van der Laan vertelt 
over haar reis in de trein 
naar Belgrado toen Joego-
slavië uit elkaar viel.
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