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Leeslijst

Bijzonder hoogleraar rechtstheorie gespecialiseerd in 
Law and Literature Jeanne Gaakeer raadt drie must 
reads aan voor de feestdagen.

‘Law is what the Judge had for breakfast’, schreven 
Amerikaanse rechtsrealisten niet zonder 
cynisme. Wie in de literatuur over de psycho-

logie van de rechter wil lezen, neme The Children Act 
(De Kinderwet) van Ian McEwan. In deze roman staat 
de Britse rechter Fiona Maye centraal. Hoofthema is 
het verhaal van de zieke zoon van Jehova’s getuigen 
die een bloedtransfusie wil weigeren die de rechter 
uiteindelijk wel door laat gaan. Uiteindelijk komt 
Maye voor een professioneel en persoonlijk dilemma 
te staan dat tot een tragische keuze leidt.
 Aanrader is ook Kees van Beijnums roman De 
Offers over de offers die rechter Rem Brink bracht 
tijdens zijn werk bij het Tokio-tribunaal in 1946. De 
grootste Japanse oorlogsmisdadigers staan er terecht 
en waarheid en werkelijkheid lopen er niet zelden 
door elkaar. Van Beijnum stelt de morele verantwoor-
delijkheid van het individu – rechter én verdachte 
– nadrukkelijk aan de orde.
 Voor wie van schijn en werkelijkheid geen genoeg 
krijgt, is Siri Hustvedts The Blazing World (De vlam-
mende wereld) een laatste tip. De Amerikaanse schrijf-
ster Hustvedt schrijft over een miskende kunstenares 
die zint op wraak. De betekenis van deze roman geeft 
zich niet gauw gewonnen en biedt dus de kans om de 
interpretatieve vaardigheden te oefenen.

Jeanne Gaakeer

gezien

Beste blogs
De Amerikaanse Orde organiseert 
al voor het achtste jaar een 
‘blawg 100’, een overzicht van 
de beste juridische blogs. 

In de Verenigde Staten zijn al gauw meer juridische 
weblogs dan in Nederland. Het taal- en werkgebied is 

nu eenmaal groter dan het onze. Toch is het een indruk-
wekkende lijst, de top 100 lawblogs die de American Bar 
Association selecteerde uit zo’n vierduizend blogs. Uit dit 
overzicht blijkt hoe professioneel het er aan toegaat in de 
Amerikaanse juridische dienstverlening, want over elke 
niche wordt wel geblogd. Voor Nederlandse advocaten is 
het een mère a boire van goedgeschreven, actuele lawblogs. 
Handig om inspiratie op te doen voor een eigen blog of 
om informatie uit te halen voor de eigen praktijk. Check: 
www.abajournal.com/blawg100. 

Erik Jan Bolsius

Voorbeeldige  
missen
Geen uurtje-factuurtje en veel kennis  
gratis delen. Miss Legal doet voor hoe  
dat moet.

‘Miss Legal is je beste vriendin in noodsituaties,’ luidt 
de bio van het AmisslegalNL twitterprofiel. Het 

juristenkantoor telt nu tien ‘missen legal’, sommigen advo-
caten, anderen jurist. Samen bedekken ze vijftien rechtsge-
bieden op zeven locaties, voor particulieren en het mkb. 
De dames bloggen regelmatig op hun site. Daarmee 
haalden ze in het afgelopen kwartaal meer dan 245.000 
pageviews, onder andere met een rant tegen vermeende 
oneerlijke handelspraktijken van Fit for Free en tips om van 
het abonnement af te komen. De post werd meer dan dui-
zend keer gedeeld.
 Blogposts eindigen vaak met een pitch, met daarbij met-
een een precieze kostenindicatie. Miss Legal gaat bijvoor-
beeld in consumentenzaken naar de rechter voor 375 euro 
ex btw. Zo vormt Miss Legal niet alleen een mooi voorbeeld 
van juridische contentmarketing, maar ook hoe advocaten 
alternative fee arrangements kunnen inzetten.

Nathalie Gloudemans-Voogd
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Te huur: ervaren betaalbare forensische 
accountants die afspraken nakomen 
Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. is ervaren specialist in 
forensic accounting en forensic IT. Wij maken actief gebruik van de kennis en 
expertise uit het netwerk van Grant Thornton International, gevestigd in 
ruim 120 landen. Wilt u meer weten? Kijk op www.gt.nl/fi s

Neem contact op met één van onze forensisch specialisten: 
Peter Schimmel:  T 088 - 676 94 17
Mark Hoekstra:  T 088 - 676 94 33
E gtfi s@gt.nl
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Tot de bodem
Decennialang procederen ze al tegen 
elkaar: bewoners en stadsdeel.
Lars Kuipers

Zo’n lange strijd verbindt, en dus 
zijn de bewoners vandaag allemaal 

komen opdagen bij het kort geding dat 
het stadsdeel heeft aangespannen. Dat 
draait om ontruiming van een stuk van 
hun tuintjes. Die tuintjes zijn weliswaar 
niet hun eigendom, maar ze hebben ze 
al tientallen jaren in gebruik. Lang was 
Amsterdam-Noord een soort Siberië, 
maar nu heeft de gemeente ze nodig 
voor het aanleggen van een voetpad, een 
fietspad en een groenstrook.
 De pleidooien zijn een battle van 
onuitgesproken boodschappen. Tussen 
de regels door zegt de advocate van de 
gemeente: deze mensen procederen je 
het graf in en dat kost de gemeenschap 
klauwen met geld. De verborgen bood-
schap van de advocaat van de bewoners: 
rechter, laat u zich toch niet door de 
gemeente voor het karretje spannen.
 De advocate van de gemeente recon-
strueert uitvoerig de decennialange juri-
dische verwikkelingen over de tuintjes; 
een lange weg langs bestuursrechters 
die eindigde bij de Raad van State, die 
het bestemmingsplan onherroepelijk 
verklaarde en bepaalde dat het fietspad 

en de groenstrook er mochten komen. 
Daarna, dacht de gemeente, zou het 
wel uit zijn met het verzet. Niet dus, en 
inmiddels is er gloeiende haast bij, want 
de planning is strak en er dreigen ton-
nen extra kosten.
 De advocaat van de bewoners gooit 
het over een heel andere boeg. Hoezo 
spoedeisend belang? In januari staat 
een hele dag voor de bodemprocedure: 
descente en comparitie achter elkaar. 
‘Als u nu doet wat de gemeente vraagt, 
betekent dat een dikke streep door de 
bodemprocedure. De bewoners hebben 
allemaal opstallen staan in de betwiste 
strook. De gemeente vraagt u nu om 
uw collega links of rechts te passeren. 
Uw oordeel dient terughoudendheid en 
behoedzaamheid te bevatten’.
 En vervolgens kondigt hij maar vast 
aan dat de bewoners alles uit de kast 
zullen halen om de kap van de bomen in 
de strook tegen te houden.
 Later die dag neemt de rechter ter 
plekke een kijkje. Zo ziet ze zelf dat de 
meeste tuinhuisjes en schuurtjes staan 
in de strook die de gemeente ontruimd 
wil hebben. Als ze de gemeente nu laat 
ontruimen, komen die huisjes nooit 
meer terug en rijdt ze de bodemrechter 
in de wielen. De gemeente, bepaalt de 
rechter, moet nog even geduld hebben.

Meer weten? Lees een langere versie van dit  
rechtbankverslag op advocatenblad.nl.

MASTERCLASS 
STORyTELLING ALS  
MOTOR VOOR 
VERANDERING 
Tijdens deze bijeenkomst gaat storyteller Theo 
Hendriks in op de fijne kneepjes van storytelling, 
en wordt de manier verkend waarop je het 
verhaal van je organisatie kunt ontwikkelen 
en vertellen. Want veel veranderingen komen 
volgens de organisator niet tot bloei, beklijven 
niet in de eigen organisatie. Waarom? Omdat de 
goede bedoelingen, de nieuwe koers, de visie 
voor morgen verpakt zijn in gortdroge plannen 
en saaie presentaties. Hoe dat anders kan, vertelt 
Hendriks in de masterclass.
Datum: 13 januari 2015 van 15.45 – 18.15 uur.
Kijk voor meer informatie op:  
http://www.willconnects.com/masterclass-4/.

DE RECHTSPRAAK  
VAN MORGEN
Het programma Kwaliteit en Innovatie 
rechtspraak (KEI) van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie en het programma KEI van de 
Rechtspraak organiseren dit KEI-congres met als 
thema ‘De rechtspraak van morgen’. Professor 
Richard Susskind is keynote speaker op het 
congres. Te gast zijn minister Ivo Opstelten van 
Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van 
de Raad voor de rechtspraak. 
Datum: 29 januari 2015 vanaf 11.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Beurs-World Trade Center, Beursplein 37, 
Rotterdam. 
Kijk voor meer informatie op:  
http://www.derechtspraakvanmorgen.nl/.
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Kerstmis, een tijd van samen zijn

Maar dan wel met je familie!
Steun onze vervolgde collega’s in het buitenland. 

Maak deze Kerst een bedrag over aan de Stichting 
Advocaten voor Advocaten (L4L) : 

 
ABN-AMRO NL69ABNA0489 938 655  

t.n.v. Stichting Advocaten voor Advocaten, Amsterdam
www.lawyersforlawyers.nl

Help Advocaten voor Advocaten Advocaten helpen! 
Dit kan alleen dankzij uw donaties.

Deze advertentieruimte werd kosteloos ter beschikking gesteld door het Advocatenblad

Vietnamese advocaat Cù Huy Hà Vũ gearresteerd
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‘Ze maken ons alleen maar sterker’
De toekenning eind oktober van de prestigieuze mensenrechtenprijs Ludovic Trarieux 

aan de Egyptische mensenrechtenadvocate Mahienour El-Massry hielp haar uit de 

gevangenis. Maar een tweede, ernstiger zaak tegen El-Massry loopt nog.

Tatiana Scheltema

Het krijgen van de mensenrech-
tenprijs Ludovic Trarieux heeft 

zeker geholpen bij haar vrijlating, zegt 
Mahienour El-Massry. ‘Anderen hadden 
minder geluk. Ik werd als enige vrijge-
sproken, mijn vrienden zitten nog vast. 
Voordat de rechter vonnis wees vroeg hij 
me naar de prijs, waarschijnlijk omdat 
alle beslissingen politiek zijn en hij zich 
zorgen maakte over het onafhankelijke 
imago van de rechterlijke macht in het 
buitenland.’
 De sociaal-revolutionaire mensen-
rechtenadvocaat en -activist Mahienour 
El-Massry was aanvankelijk veroordeeld 
tot twee jaar gevangenisstraf op grond 
van de demonstratiewet, die demonstra-
ties zonder toestemming van de over-
heid verbiedt. In december 2013 was ze 
aangehouden bij een demonstratie voor 
de rechtbank van Alexandrië, waar de 
zaak diende tegen twee politieagenten 
die in 2010 de 28-jarige Khaled Saïd had-
den doodgeslagen. De dood van Saïd 
leidde tot de opstand die dictator Hosni 
Mubarak uiteindelijk ten val bracht. 
 Bij de verkiezingen in 2012 kwam 
de moslimbroederschap aan de macht. 
Maar ook de broederschap liet zijn 
politieke tegenstanders arresteren. 
‘Toen drie activisten op 30 maart 2013 
waren opgepakt, gingen we met een 
groep advocaten naar het bureau om 
rechtsbijstand te verlenen. Een politie-
man werd agressief tegen onze collega. 
Uit protest begonnen we een sit-in. De 
Orde van Advocaten eiste excuses van de 
minister van Binnenlandse Zaken. Maar 

toen de politiechef van Alexandrië erbij 
kwam, kregen we allemaal klappen. Vijf 
advocaten en acht activisten werden 
gearresteerd. De dag erna werden we 
vrijgelaten, maar een maand later wer-
den we vervolgd voor het “bestormen 
van het politiebureau” en “verwonden 
van een agent”.’ De zaak dient op 22 
december.
 Of El-Massry er opnieuw zo genadig 
vanaf komt, is de vraag. Met 88.672 
volgers op Twitter en 60.883 op Face-
book (en zelfs een pagina ‘Mahienour 
El-Massry for president’) is ze zeker 
iemand om rekening mee te houden. Ze 
steekt haar mening ook niet onder stoe-

len of banken. In haar dankwoord voor 
de prijs Ludovic Trarieux riep ze op om 
veldmaarschalk Abdul Fatah Al-Sisi, die 
op 3 juli 2013 de macht greep en zich een 
jaar later liet verkiezen tot president, 
te vervolgen als oorlogsmisdadiger: als 
hoofd van de militaire inlichtingen-
dienst onder Mubarak was hij mede-
verantwoordelijk voor de dood van 
honderden demonstranten die tijdens 
de revolutie in 2011 door regeringstroe-
pen werden gedood. 
 Al-Sisi is populair en heeft de touw-
tjes strak in handen. Restrictieve wet-
ten zoals de demonstratiewet werden 
tijdens de interimperiode voorafgaand 
aan zijn verkiezing ingevoerd. Ruim 
41.000 politieke tegenstanders zitten 
vast, 683 moslimbroeders zijn ter dood 
veroordeeld, Mubarak werd onlangs 
vrijgesproken van schuld. Toch is El-
Massry niet bang, zegt ze. ‘Ik weet nu 
wat de gevangenis betekent. Door ons 
de dingen waarmee ze ons bang maak-
ten te laten ervaren, maken ze ons alleen 
maar sterker.’

Mahienour El-Massry
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Vanuit haar kantoor wandelt Wikke 
Monster in stevig tempo naar het 

IJ, langs de Poolse supermarkt, tussen 
de lelijke industriële panden door rich-
ting het populaire restaurant-hotel De 
Goudfazant. Geen standaardlocatie voor 
advocaten, maar prima voor een kantoor 
dat recent is opgericht om ‘het anders 
te gaan doen’. Wikke Monster: ‘Ik speel 
al langer met de gedachte dat vergeving 
een belangrijkere rol moet gaan spelen 
in het strafproces. Voor mij is de vraag 
glashelder. Hoe kan het dat we in zo’n 
rijk, ontwikkeld land niet verder komen 
dan het hele eendimensionale straffen. 
Het is zo’n armoede. De hele procedure 
is gericht op straffen en vergelden en 
niet op herstel.’ Om haar missie te ver-
wezenlijken, biedt Monster samen met 
kantoorgenoot Klaartje Freeke media-
tion aan in het strafrecht en gaan ze het 
vak Mindfulness in het recht doceren 
aan de Universiteit van Amsterdam.
Wat Monster doet is nieuw in het straf-
recht, maar past volgens haar heel goed 
in de tijdgeest. Ze verwijst naar een 
afscheidsverhaal van president van de 
Hoge Raad Geert Corstens, die in het 

artikel De kracht van vergeving pleit voor 
meer persoonlijk contact tussen het 
slachtoffer en de dader in de strafrechts-
pleging. ‘In Argentinië moet je eerst 
mediation proberen, voordat je naar de 
rechter mag, in Engeland is net een plan 

ingediend voor restorative justice, herstel-
recht. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt 
heeft recent een notitie geschreven 
waarin hij stelt dat mediation een vaste 
plek in het strafrecht moet krijgen. Het 
gaat vaak om burenruzies, conflicten op 
school, vechtpartijen, allemaal zaken 
waarbij je elkaar later weer tegenkomt. 
Die kunnen vaak door mediation wor-
den opgelost. Dat scheelt ook nog een 
hoop geld. Als we dit soort huis-tuin-en-
keukenzaken door mediation oplossen, 
komt het niet voor de rechter.’
De wandeling met Wikke Monster gaat 
kriskras door Amsterdam-Noord. Ze 
praat van de hak op de tak, maakt haar 
zinnen zelden af, in de haast alles te ver-
tellen. ‘Veel zaken kun je met mediation 
op een meer duurzame manier oplossen. 
Dat is goed voor het slachtoffer, want 
het kan gevoelens van angst en frustratie 
weghalen. Als je blijft leven met haat en 
wrok, holt dat je uit en word je voor de 
tweede keer slachtoffer. In de Verenigde 
Staten doen ze wetenschappelijk onder-
zoek naar de effecten van vergeving op 
de gezondheid van mensen. Daaruit 
blijkt dat mensen die kunnen vergeven, 

‘Mediation in  
strafzaken leidt tot 

minder recidive’
Advocatenkantoor Freeke & Monster zetelt tussen de creatieve 

ondernemers in het Amsterdamse bedrijfsverzamelgebouw Pand 

Noord. Ook zij hebben een creatieve missie. Wikke Monster vertelt 

hoe ze het strafrecht wil veranderen. 

Erik Jan Bolsius

Beeld: Emilie Hudig

Wie is Wikke Monster?

Maandelijks haalt het Advocatenblad 
een frisse neus met een advocaat om 
al wandelend te praten over werk 
en leven. 
Dit keer: Wikke Monster (1972).

•  1997: afgestudeerd Nederlands 
recht, VU

•  1999-2001: advocaat bij Stibbe

•  2001-2008: advocaat bij Schneider 
& Van Dalsum Advocaten

•  2008-2014: advocaat bij Jahae 
Advocaten

•  2014-nu: eigen kantoor Freeke 
& Monster Strafrechtadvocaten en 
Mediators

Samenwonend, twee kinderen



gelukkiger en gezonder zijn dan zij die 
dat niet kunnen. Voor de dader is het 
ook een manier om te verwerken, want 
ook die heeft gevoelens van schuld, 
schaamte, frustratie. Als je daar aandacht 
aan geeft kan hij ook weer verder.’ Wat 
haar betreft krijgt elke verdachte na 
aanhouding een flyer over mediation en 
welke voordelen dat heeft. ‘Mijn missie 
is een eenvoudig soort stappenplan te 
ontwikkelen waarin staat hoe je tot ver-
geving kunt komen.’
De afgelopen zes jaar werkte Monster 
als strafpleiter bij Jahae Advocaten. ‘Ik 
ben met een omhelzing weggegaan en 
kreeg mijn lopende zaken mee. Freeke 
& Monster is dus ook een gewoon straf-
rechtkantoor, maar wel eentje dat staat 
voor het harmoniemodel.’ Ze heeft vaak 
genoeg meegedaan aan weinig effectieve 
strafzaken om er klaar mee te zijn: ‘Je 

kunt vaak precies uittekenen hoe zo’n 
strafproces loopt. Het kost bakken met 
geld, tijd en energie. De advocaat moet 
betaald worden, de officier, de rechter. 
En wat worden we er wijzer van? Het is 
gewoon niet effectief. In het beste geval 
heb je een paar ego’s die dik tevreden 
zijn met zichzelf omdat ze een zaak 
hebben opgelost. Over de hoofden van 
de dader en het slachtoffer heen, de wer-
kelijke hoofdrolspelers. De confrontatie 
met het slachtoffer is veel effectiever dan 
de confrontatie met een rechter. Er komt 
steeds meer bewijs dat mediation op een 
duurzamere en betere manier helpt bij 
het oplossen van misdrijven. Het leidt 
tot minder recidive, het is beter voor het 
slachtoffer en beter voor de dader.’ 
Voor de deur van haar kantoor gaat ze 
nog even zitten. Ze vertelt over de waar-
heidscommissie in Zuid-Afrika, waar 

daders amnestie kregen als ze de waar-
heid vertelden en hoe dat haar inspi-
reert. Haar vorig jaar overleden vader 
inspireerde haar ook. ‘Hij droomde van 
wereldvrede, een wereld waarin niet 
wordt gegraaid, maar wordt gegeven, 
waarin de sterkeren voor de zwakken 
zorgen.’ Monster is niet bang om neer-
gezet te worden als soft. Strijdbaar: ‘De 
advocatuur is hartstikke ouderwets. Als 
jij niet aan zingeving wilt doen en alleen 
knetterveel geld wilt verdienen, prima, 
maar ik ben hier met een ander plan. 
Hoezo heb jij een uurtarief van vier-
honderd euro, what makes you so special? 
Prima, ga lekker door met je ratrace en 
kijk vooral niet naar andere beroepen 
die al wel innoveren. Ook goed, dan 
komen jullie over twintig jaar, maar wij 
beginnen alvast. Wij willen echt bijdra-
gen aan een betere wereld.’
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Monster: ‘Als jij enkel veel geld wilt verdienen, prima. Ik ben hier met een ander plan.’


