Actualiteiten

Agenda
Gerbrandydebat
Gesubsidieerde rechtsbijstand en toe
zicht op advocaten. Deze onderwerpen
staan centraal tijdens het Gerbrandyde
bat van de Nederlandse Orde van Advoca
ten (NOvA) op woensdag 13 november in
Sociëteit De Witte (Plein 24 in Den Haag).
Ard van der Steur (Tweede Kamerlid VVD),
Jeroen Recourt (Tweede Kamerlid PvdA),
Cees Korvinus (advocaat Korvinus Van
Roy & Zandt Advocaten) en Peter Plasman
(advocaat Plasman Advocaten) gaan met
elkaar over deze onderwerpen in debat.
Het debat begint om 18.30 uur en zal ruim
een uur duren. De inloop is vanaf 17.30
uur en achteraf is er een borrel. Toegang
is gratis. Het debat bijwonen? Stuur een
mail met uw gegevens aan Alexie Rolf
von den Baumen: a.rolfvondenbaumenA
advocatenorde.nl.

Nacht van de Rechtsstaat
De Nederlandse Grondwet staat centraal
tijdens de vierde editie van de Nacht van
de Rechtsstaat op 22 november 2013 in
Felix Meritis (Keizersgracht 324 in Amster
dam). In alle zalen van het Europees cen
trum voor kunst, cultuur en wetenschap
gaan politici, wetenschappers en betrok
ken burgers in gesprek over de betekenis
en huidige staat van de Grondwet. Is die
wel klaar voor de 21ste eeuw?
Het debat begint om 20.00 uur. Toegang
is 10 euro. Kaarten bestellen kan op http://
www.felix.meritis.nl/nl/agenda/nachtvan-de-rechtsstaat-2013/.

Schots avontuur 
Het European Lawyers’ Programme heeft
plaats van 7 april 2014 t/m 27 juni 2014) in
Edinburgh, Schotland. Samen met twaalf
Europese advocaten volgen deelnemers
aan de Universiteit van Edinburgh een
negendaagse introductiecursus, met aan
sluitend tien weken praktijkstage. Ze
lopen mee met één van de Court of Session
Judges en met een Schotse advocaat. Solli
citeer vóór 15 december 2013 naar één van
de plaatsen. Na afloop zijn deelnemers lid
van alumnivereniging European Lawyers
Association met jaarlijks een buitenlands
congres. Inlichtingen zijn te verkrijgen
bij cornélie.arnoutsAboekel.com of ram
melooAvandoorne.com.

Column

Algemeen
wereldtijdschrift
voor juristen
Matthijs Kaaks

E

r belde maandagochtend een jonge
redacteur van Mr. magazine. Mon
ter viel hij met de deur in huis. ‘Meneer
Kaaks, klopt het dat u specialist bent op
het gebied van mediarecht?
Wij kregen uw naam door van diverse
collega’s onder wie mr. Laarmans. Zij
noemden expliciet uw naam.’
‘Ja ja,’ haastte ik mij te zeggen. ‘Dat
klopt.’
‘Wij begrepen dat u tot de top 10 van
media-advocaten behoort.’ Hij liet hier
een korte pauze vallen.
Mijn hoofd vulde zich onmiddellijk
met een warme gloed. Erkenning. Dus
toch, dacht ik. Daarvoor hoef je geen cur
sussen te geven of academische stukjes
te schrijven. Als iemand van Kluwer dat
zegt, dan is het niet zomaar uit de lucht
gegrepen. Attent ook van mr. Laarmans.
‘Nou nou, dat is wat te veel eer,’ zei ik
enige bescheidenheid veinzend. ‘Maar ik
hoor het u graag zeggen, dank. Hoe was
uw naam ook alweer?’
‘Bouke Boorman,’ antwoordde de man.
‘Van het blad Mr. dus.’
En hij vervolgde: ‘Nu is het zo dat wij in
het komende nummer van Mr. een katern
opnemen over mediarechtspecialisten.
Daarin komt een lijst met advocaten die
zich onderscheiden op dat rechtsgebied.
Wij zouden u daar graag in opnemen, met
foto en een korte beschrijving. Wat vindt
u daarvan?’
Een zeer correcte benadering, dacht ik.
Doorgaans worden die lijstjes ongevraagd

samengesteld, wat makkelijk kan leiden
tot onzorgvuldigheden.
‘Uitstekend,’ zei ik. ‘Ik heb daar
natuurlijk geen bezwaar tegen.’
‘Mooi,’ zei Boorman. ‘Dan zal ik u een
voorstel toesturen.’
‘Een voorstel?’ vroeg ik enigszins ver
wonderd.
‘Ik mail het u wel,’ zei Boorman ach
teloos, ‘en dan hoor ik wel wat u ervan
vindt.’
Hij bedoelt de tekst, peinsde ik, toen
ik de telefoon had neergelegd.
De volgende ochtend ontving ik de
aangekondigde e-mail. De inleiding luid
de als volgt.
‘Mr. magazine bereikt 27.000 advocaten
en juristen. De top 500 + het mkb.’
Ik scrolde omlaag: ‘Uit elke regio
selecteren we enkele specialisten exclu
sief voor het specialistenoverzicht. De
specialistenuiting full colour plus online
pakket kost nu netto slechts H 550 i.p.v.
H 1.550!
Ik zie met belangstelling uit naar uw
reactie, et cetera.’
Ontgoocheld staarde ik naar de offerte
voor de aanschaf van een specialistensta
tus. Met korting, dat wel. Toen Boorman
woensdag opnieuw belde, bedankte ik
vriendelijk voor het aanbod. Hij vroeg of
ik dan misschien iemand kon aanbevelen.
Ik heb hem meteen een lijstje gemaild.
Allemaal toppers.
Ben vooral benieuwd wie nu die adver
tentieruimte heeft gekocht.
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