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Britta Böhler is eind vorige maand offi-
cieel benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Advocatuur aan de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Universiteit van Amster-
dam. De partner bij het gelijknamige kan-
toor volgt Floris Bannier op, die op zijn 
beurt het stokje overnam van Bert Quant. 
Naast colleges verzorgen over de verschil-
lende togaberoepen – en de advocatuur in 
het bijzonder – zal Böhler zich in haar on-
derzoek richten op de positie van de advo-
caat in een democratische rechtsstaat. ‘Ik 
moet het nog  meer concretiseren, maar 
gezien de wetsvoorstellen en de discus-
sies rondom het verschoningsrecht en het 
toezicht op de advocatuur wil ik zeker met 
dat onderwerp aan de slag.’ Ze wil daarbij 
de balans behouden met de meer prakti-
sche aspecten van de leerstoel: ‘Ik wil niet 
in een ivoren toren zitten, maar net zoals 
een advocaat dat doet en ook behoort te 
doen, midden in de maatschappij staan.’
 Die ambitie is goed besteed aan Böhler. 
Eerder was zij onder andere GroenLinks-
senator, waarnemer  bij de eerste vrije ver-
kiezingen in Zuid-Afrika,  voorzitter van 

Greenpeace Nederland en bestuurslid van 
Advocaten voor Advocaten. Als advocaat 
vertegenwoordigde ze onder meer Ayaan 
Hirsi Ali, PKK-leider Abdullah Öcalan,  Sa-
mir Azzouz van de Hofstadgroep en Vol-
kert van der Graaf. 
Haar nieuwe functie noemt ze ‘een ideale 
combinatie. Ik kan onderwerpen behan-
delen waar ik al over heb gepubliceerd en 
die me echt aan het hart gaan. En nadat 

ik een kijkje heb genomen in de politiek 
en boeken heb geschreven, kan ik mij nu 
weer met een ander aspect van de advoca-
tuur bezighouden.’ Ook kijkt ze uit naar 
het geven van college. ‘Werken met jonge, 
gemotiveerde mensen is voor een docent 
zeer inspirerend.’ Ervaring hierin kreeg ze 
op tijdens het verzorgen van diverse gast-
colleges, zegt Böhler, ‘en een van de eerste 
keren dat ik dat deed, was 15 jaar geleden 
op verzoek van – hoe toevallig - mijn voor-
ganger Quant. En mooi om te zien hoe hij 
en Bannier deze leerstoel vanaf scratch heb-
ben ingevuld.’
 De algemeen secretaris van de Orde 
Raffi van den Berg is ‘verheugd’ Böhlers 
aanvaarding. ‘Met haar inspirerende per-
soonlijkheid en gedegen praktijkervaring 
lijkt ze mij bijzonder geschikt om alle as-
pecten van de advocatuur over te brengen 
op studenten. Ook is het, terwijl er zoveel 
speelt rondom de toegang tot het recht en 
de positionering van de advocatuur, geen 
overbodige luxe die ontwikkelingen ook 
vanuit wetenschappelijk perspectief te be-
lichten. En dat haar aanstelling de zicht-
baarheid van de bijzondere leerstoel ver-
groot, is natuurlijk mooi meegenomen.’
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De onrust op de financiële markten baart 
ook advocaten zorgen. Met name degenen 
die actief zijn op het gebied van Mergers & 
Acquisitions zeggen last te hebben van de 
onzekerheid. ‘Enerzijds blijven er zaken 
komen,’ zegt bestuurslid Erik Geerling 
van NautaDutilh in Rotterdam, ‘en dat er 
van alles in de pijplijn zit, is al enige tijd 
duidelijk. Anderzijds wordt het transac-

tievolume voor M&A deals en beursintro-
ducties nog altijd beheerst door een af-
wachtende houding. De recente ontwik-
kelingen zullen dat niet bespoedigen.’  
Volgens M&A specialist Arne Grimme, 
partner bij De Brauw Blackstone West-
broek in Amsterdam, gooit de huidige 
onrust op de financiële markt ‘roet in het 
eten. Kopers zijn bang dat de economi-

sche groei vertraagt, of erger: zij vrezen 
de double dip en zullen M&A-avonturen 
uitstellen. Ik verwacht dat er op korte ter-
mijn veel transacties on hold worden ge-
zet of op zijn minst vertraging oplopen. 
Transacties komen vaak tot stand omdat 
beide partijen een leap of faith nemen, in 
het vertrouwen dat alles goed komt. Dit 
vertrouwen is nu weg’.
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