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Van de redactie

Pas op  
de plaats
Reflectie en goede voornemens: rond 
deze tijd van het jaar kunnen ook wij ons 
daar niet aan onttrekken. Zo is colum-
nist Dolph Stuyling de Lange benieuwd 
hoe het met de zingeving in de advoca-
tuur gesteld is. En de Rechter schrijft dit-
maal voor het laatst en trekt zich terug, 
ter voorkoming van ‘voorspelbare obser-
vaties.’ Om te besluiten met het goede 
voornemen in het nieuwe jaar te gaan 
Twitteren. Gelukkig kunnen we hem zo 
blijven volgen.
 Als het over goede voornemens gaat, 
is ‘maatschappelijk verantwoorde advo-
catuur’ er zeker één om bij stil te staan. 
Veel kantoren houden zich op verschil-
lende manieren bezig met MVO, zo blijkt 
uit het verslag van het NautaDutilh semi-
nar. Want hoe om te gaan met een cliënt 
die clusterbommen fabriceert?
 Aan het woord ‘crisis’ lijkt niet te ont-
komen, maar hoe kijken advocaten hier 
tegenaan aan de vooravond van het nieu-
we jaar? In het omslagartikel vertelt een 
aantal in 2012 nóg beter te willen inspe-
len op de wensen van de cliënt. Maar 
voordat dat zover is, eerst, ook namens de 
redactie, vrolijk Kerstfeest en een geluk-
kig Nieuwjaar.                     Red.

Actualiteiten

‘Van onze allochtone hi-po’s verwachten dat ze zelf 
uitzoeken hoe het allemaal werkt met die ongeschreven 
regeltjes. Bullshit. Zo verandert er natuurlijk nooit iets.’ 

Citaat

‘Als asieladvocaat moet je juist 
op je cliënten inpraten om 

hun kansen te vergroten, maar ver-
halen verzinnen hoort daar niet 
bij,’ zegt asieladvocaat Bart Toe-
men (Snijders en Toemen Advoca-
ten in  Boxtel) in reactie op de kri-
tiek van VVD-Kamerlid Cora van 
Nieuwenhuizen op asieladvoca-
ten. Naar aanleiding van fouten in 
het dossier van Mauro zei zij eerder 
deze maand in de Telegraaf: ‘Of het 
nou Mauro is of andere asielverha-
len, vaak is niets wat het lijkt. Vooral de 
advocatuur speelt een heel dubieuze rol. Ik 
zou graag willen dat advocaten niet meer 
op jonge kinderen inpraten wat ze moe-

ten zeggen om hun kansen te ver-
groten. Dat is kwalijk en fout. De 
beroepsgroep moet daar zelf wat 
aan doen.’ Migratierechtadvocaat 
Julien Luscuere (Luscuere De Jong 
Wassenaar Dingenouts Advocaten 
in Rotterdam) zegt dat ‘een advo-
caat alleen het belang van zijn cli-
ent mag dienen, de Nederlandse 
overheid moet vele maatschappe-
lijke belangen dienen. Juist in het 
asielrecht heeft de overheid min-
der oog voor het individu en is zij 

vooral bezig met politieke afwegingen. 
“Lijkt het asielrecht zelf nog wel ergens 
op?” Elke advocaat is hard nodig om die 
vraag voor zijn cliënt te beantwoorden.’
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Zozuidasdames over diversiteit op grote kantoren, naar aanleiding van bijeenkomst van Ordecommissie diversiteit, FD, 29 november

‘Advocaten verzinnen 
geen verhalen’ 

Mauro gesteund door  
zijn achterban,  

op 1 november in  
Den Haag
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