
‘Toegang tot recht niet 
overal vanzelfsprekend’

“Advocaten zonder Grenzen is inderdaad
een soortgelijke organisatie als het be-
kende Artsen zonder Grenzen,” zo legt
Margot Span van Köster Advocaten uit.
“Doel van Advocaten zonder Grenzen is
om in de diverse landen een betere toe-
gang tot het recht te  bewerkstellingen.
Vanuit Engeland was er reeds een keuze
gemaakt voor een project in Zimbabwe.
Centraal stond de vraag of er in Zim-
babwe wel een rechtsstaat is, welke facto-
ren daarbij een rol spelen en wat er
verbeterd kan worden. Dat heeft geleid
tot een rapport dat aan het House of
Lords is gepresenteerd. Op basis van dat
rapport zijn we als Nederlandse afdeling
met een eigen project gestart. Mede
dankzij de reeds bestaande stedenband
tussen Haarlem en Mutare lagen er al de
nodige contacten.”

“Vervolgens zijn we op uitnodiging van
de Law Society Zimbabwe en Justice for
Children Trust vorig jaar november met
een delegatie van zes, merendeels Haar-
lemse advocaten, een week op verken-
ningsmissie gegaan om het projectplan te
toetsen. We hebben daar intensief gespro-
ken met verschillende actoren zoals
 rechters, juristen, advocaten, vertegen-
woordigers van de regering, ngo's, enz .
Speerpunt van het projectplan is het op-
zetten van een piketsysteem voor minder-
jarige verdachten in Zimbabwe waarbij
minderjarigen toegang hebben tot een
 advocaat”.

Succesvol project
Voordeel was dat er al ervaring was opge-
daan met een soortgelijk project in Suri-
name. Margot Span: “Daar is in een

aantal jaren een piketsysteem voor min-
derjarigen die in aanraking zijn gekomen
met politie of justitie opgezet. Bij dit pro-
ject zijn de Surinaamse politie, justitie en
advocatuur als actoren betrokken. Het
project is zo succesvol gebleken dat het
inmiddels is geadopteerd door de Suri-
naamse regering.”

Evenals in Suriname moet in Zimbabwe
een dergelijk piketsysteem voor minder-
jarigen worden gerealiseerd. Daarnaast is
er sterke behoefte aan training en oplei-
ding van politie en advocaten en met
name (kinder-)rechters. Span: “Wat je
ziet is dat universiteiten slimme juristen
afleveren, maar sinds Mugabe aan de
macht is, drogen de kennisbronnen op,
het land is leeggeplukt en er is geen boek
meer te vinden. Dat leidt tot een kennis-
achterstand. Zo troffen we een Law
 Review uit 1988 aan als meest recente
bron.  Bovendien zie je dat veel slimme
studenten naar Zuid-Afrika vertrekken.
Er dreigt dan ook een ‘lost generation’
van  juristen.”

Toeristenvisum
De reis zelf was een aparte ervaring,
 vertelt de Haarlemse advocate verder.
“Het was een hele toer om in Zimbabwe
te komen. We zijn allemaal op een toeris-
tenvisum gereisd en mochten geen com-
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Meeting ZLHR Harare: staand 3e van links Margot Span.

Er is constant
spanning voelbaar
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Hoewel steeds meer grotere accountantskantoren uit Haarlem
wegtrekken, ziet Horlings juist kansen in deze regio. Door een
personeelsverdubbeling in twee jaar tijd werd het tijd uit te zien
naar een nieuw pand. Voortaan bedient het kantoor vanuit de
Bronsteeweg 10 in Heemstede de hele regio met de van ouds-
her bekende korte lijnen. 

puters meenemen omdat we anders het
 risico liepen om niet het land in te
komen. We hebben lange dagen gemaakt
en talloze gesprekken gevoerd, waarbij
elke gesprekspartner zijn eigen belangen
en behoeften naar voren bracht. Dat heeft
geleid tot een brei van informatie en je
moet dan ook kritisch zijn. Langzamer-
hand zie je echter de puzzelstukjes in
 elkaar vallen.”

De Zimbabwaanse samenleving kent veel
lagen, vervolgt Span. “Je ziet dat er veel
represailles zijn van de ZANU-PF rege-
ring van Mugabe. Zo was er tijdens ons
verblijf een inval in een hotel waar
Oxfam Novib een bijeenkomst had. Er is
constant spanning voelbaar. Jeugdigen
worden vaak opgepakt voor diefstal of
gewoon omdat ze op de verkeerde tijd op
de verkeerde plek zijn. Minderjarigen
krijgen alleen een advocaat toegewezen
bij een capital offence, zoals moord. Er is
een geval bekend van een jongen die
twaalf maanden tussen volwassenen vast
zat zonder dat de zaak voor de rechter
was gekomen en zonder dat hij een advo-
caat had gezien.”

“Uiteindelijk zijn we naar Mutare gereisd
en hebben het plan opgevat juist daar te
starten omdat Mutare niet zo in de poli-
tieke arena ligt. Daarnaast hebben we
 bewust gekozen voor de bescherming van
kinderrechten, omdat dat niet zo politiek
gevoelig is, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld rechten voor vrouwen.”

Op dit moment wordt gewerkt aan het
fine-tunen van het projectplan. Margot
Span: “Het is de bedoeling dat er na de

zomer iemand op regelmatige basis ter
plaatse het project gaat aansturen. Uitein-
delijk hopen we dat het project wordt
 geadopteerd door de regering. Ook zijn
we nu gestart met fondsenwerving. De
besteding van deze fondsen zal worden
geaudit door een registeraccountant. Het
is belangrijk dat de fondsen naar het pro-
ject zelf gaan. Want inderdaad, Afrika is
Afrika. Ook Zimbabwe is tenslotte een
land waar je rekening moet houden met
corruptie en daarom willen we goede
waarborgen inbouwen.”

Maatschappelijk
Voor Span is een dergelijk project een
waardevolle invulling van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. “Als advo-
caat heb je een maatschappelijke functie
en is het belangrijk om steun te geven aan
projecten in landen waar de toegang tot
het recht niet vanzelfsprekend is. We heb-
ben ons de vraag gesteld wat we als kan-
toor in dat verband kunnen doen. In elk
geval vonden we het niet wenselijk om
een zak geld te geven onder het mom van
'zie maar wat je ermee doet.' Uiteindelijk
zijn we met Advocaten Zonder Grenzen
in contact gekomen. Als kantoor verlenen
we nu administratieve en financiële on-
dersteuning. Zo heeft ook een student uit
Zimbabwe, die hier in Nederland een jaar
studeert, op ons kantoor drie maanden
aan het project gewerkt.”

Het geeft veel positieve energie, geeft ze
verder aan. “Zelf ben ik altijd al in dit
soort projecten geïnteresseerd. Ik vind het
ook belangrijk om daadwerkelijk een bij-
drage te leveren. Ik constateer dat veel
bedrijven op hun websites veel roepen

over MVO en ook wel iets doen in de
vorm van energiebesparing of de keuze
voor de fiets in plaats van een auto. Maar
met een project als dit kun je daadwerke-
lijk structurele bijdrage leveren aan een
betere wereld. Dit werkt inspirerend en
motiverend voor de mensen op ons
 kantoor.” ■

Meer informatie:
www.advocatenzondergrenzen.nl
www.kadv.nl

Het midden- en kleinbedrijf wordt vaak en terecht gezien als de

motor van de economie. Echter, een motor heeft brandstof nodig

om te functioneren. Een van die verbrandingsstoffen is de 

non-profitsector. In het kader van de regionale economie trok Ken-

nemer Business langs drie grote non-profit instellingen in de regio

Midden en Zuid-Kennemerland.  

Lunch met de Nederlandse ambassadeur.

De toegang tot een advocaat  is in sommige landen van Afrika

lang niet zo vanzelfsprekend als hier. Zeker als de rechtsstaat

onder druk staat. Margot Span van Köster Advocaten is sterk

 betrokken bij Advocaten zonder Grenzen en levert met haar

 kantoor zo een wezenlijke bijdrage aan een betere wereld. 

Meeting Tinoziva Bere bij Bere Brothers.
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