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GEPROMOVEERD ZIJN KÁN DE CARRIÈRE VERSNELLEN 
 

Doctors in de advocatuur 
 
De meeste advocaten moeten het hun leven lang doen met de meestertitel. Een enkeling schrijft 
een proefschrift en promoveert tot doctor. Het is vooral de intellectuele uitdaging die hen ertoe 
drijft, niet een versnelling van de carrière. Maar een proefschrift maakt ook kwetsbaar: ‘In je boek 
draag je ook kennis over aan de concurrent, die er zijn voordeel mee kan doen.’ 
 
© Michel Knapen 
 
Zijn visitekaartje is nog niet aangepast, het bordje op zijn kamerdeur ook niet. En dat zal ook niet 
gebeuren, zegt mr.dr. Ward Möhlmann: hij mag dan wel sinds november 2006 gepromoveerd zijn, 
met het dragen van de titel ‘dr.’ wordt in de advocatuur terughoudend omgegaan. Om maar niet te 
zeggen: het is not done om je te profileren met je doctorsstatus. 
Toch is Möhlmann (29) sinds enkele maanden bevoegd die titel te voeren, nadat hij zijn proefschrift 
De politieke instellingen van de Europese Gemeenschap met succes verdedigde aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen. Toen hij er zes jaar geleden aan begon, was hij nog docent staatsrecht. Ten tijde 
van de academische verdediging was hij inmiddels advocaat bij Wijn & Stael te Utrecht. Bij dat kan-
toor is hij de derde advocaat (van de vijftien) die is gepromoveerd. 
Hij begon eraan met het idee: heerlijk om je enkele jaren te kunnen verdiepen in dat ene onderwerp. 
‘Rijk zal ik er niet van worden, dacht ik toen. En ik ging ervan uit dat maar een enkeling het zou gaan 
lezen.’ Zijn proefschrift en onderzoekservaring speelden bij de sollicitatie nauwelijks een rol. ‘Hooguit 
kon ik ermee aangeven dat ik mij ook juridisch kon verdiepen in andere onderwerpen.’ Möhlmann 
werkt tegenwoordig als advocaat in onroerend goed- en vennootschapsrecht, en met zijn promotie-
onderwerp heeft hij hoegenaamd niets meer van doen: ‘Praktisch gesproken heb je aan dit onder-
werp eigenlijk niks.’ Was zijn Europese kennis geen pre, het was ook weer geen belemmering om 
deze baan te krijgen. 
Nog recenter dan Möhlmann promoveerde mr.dr. Pieter van der Korst: op 2 februari verdedigde hij 
in Nijmegen zijn studie Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten. Hij begon eraan toen hij nog ad-
vocaat was bij SchutGrosheide, maar na enkele maanden gewerkt te hebben aan zijn onderzoek 
maakte hij de overstap naar Houthoff Buruma. Naast zijn werk als advocaat doceert hij ook aan de 
Radboud Universiteit. ‘In mijn advocatenpraktijk liep ik vaak aan tegen de problematiek van bedrijfs-
geheimen en zocht dan naar een pragmatische oplossing. Met het proefschrift heb ik een stap verder 
kunnen zetten, de diepte in. Ik zie het als een bevrediging van zijn nieuwsgierigheid.’ 
Dat was voor Van der Korst het belangrijkste om aan deze missie te beginnen. Wat hij er praktisch 
mee zal opschieten – het is ongewis. ‘Ik hoop natuurlijk dat anderen je gaan zien als expert. Verder 
heeft publiceren en promoveren slechts een zeer beperkte commercieel nut: klanten realiseren zich 
nauwelijks dat jij dé deskundige bent.’ Hooguit rekent Van der Korst op enig ‘uitstralingseffect’: ad-
vocaten die cliënten naar hem doorverwijzen. 
Ook Möhlmann weet nog niet wat er van de promotie zal beklijven. Of zijn salaris er door omhoog is 
gegaan: hij heeft geen idee. Aanzien in de advocatuur: dat zou wel eens licht gestegen kunnen zijn, 
‘maar alleen bij mensen die het weten’. Per saldo: ‘Concreet heb je er weinig aan gehad. Ik weet dat 
veel mensen erg opzien tegen zo’n lang project als proefschrift schrijven, maar voor degenen die er 
iets in zien, zou ik het zeker aanraden.’ 
 
Handboek 
Dat advies wordt in de juridische wereld echter maar mondjesmaat opgepakt. Geen studie is zo po-
pulair als Nederlands recht, maar in weinig andere wetenschappen wordt er zo mondjesmaat ge-
promoveerd. Zo’n honderd juristen per jaar ronden een proefschrift af, iets meer mannen dan vrou-
wen. Het gros van de juristen zal het hele leven moeten doen met alleen de meestertitel – hoewel er 
ook altijd juristen zijn die willen overdrijven en één keer promoveren niet genoeg vinden. Zoals advo-
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caat Geert-Jan Knoops deed: die haalde twee doctorstitels, aan de universiteiten van Galway (Ier-
land) en Leiden. 
Wat is nou de toegevoegde waarde van een doctoraat in de rechten? Een hoger salaris? Meer aan-
zien in de beroepsgroep? Dat een promotie positieve effecten kan hebben op de loopbaan, bewijst 
wel het verhaal van mr.dr. Rob Hendriks. Rond zijn afstuderen wordt hij in de lift van de rechtenfacul-
teit van de Universiteit van Tilburg door een hoogleraar gepolst of hij voelt voor een promotieplaats. 
Had ie verder nooit over nagedacht, maar waarom ook niet. Hij treedt, op het moment dat hij na 
Nederlands recht nog fiscaal recht studeert, in dienst als assistent in opleiding en universitair docent, 
werkt in die tijd ook als medewerker bij een plaatselijk advocatenkantoor, daarna nog bij Coopers & 
Lybrand en bij advocatenkantoor Van Mens & Wisselink, en promoveert op 29-jarige leeftijd op het 
proefschrift De stichting in concernverband; enige privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschou-
wingen. ‘Keurig binnen de vier jaar die er voor staan’, blikt hij terug. En twaalf jaar na het hora est 
wordt het nog steeds gelezen, misschien komt er een nieuwe druk uit. ‘Het is een beetje een hand-
boek geworden.’ 
De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en werken in de praktijk van alledag heeft zijn disser-
tatie zeker een meerwaarde gegeven, zegt Hendriks. ‘Studeerkamergeleerden komen met allerlei 
dogmatische verhalen, waar je in de praktijk weinig aan hebt.’ Zijn boek heeft hem veel goeds ge-
bracht: een kennisvoorsprong op het gebied van ondernemingsrecht, hij is bedreven geworden in het 
snel zoeken en ordenen van documentatie en hij is er beter door gaan schrijven. 
Precies dat geldt ook voor Möhlmann, Hij kan, zoals hij zegt, goed overweg met zoeksystemen, hij 
weet de weg in de literatuur. ‘En je leert beter schrijven en juridisch redeneren. Dat hebben juristen 
die vers van de universiteit komen toch minder. Maar ik zeg niet dat ik na een promotietraject van 
zes jaar beter kan schrijven dan wanneer ik gedurende die tijd in de advocatuur had gezeten.’ 
Hendriks heeft nog een belangrijk voordeel van zijn promotie ervaren. ‘Het heeft mijn carrière ver-
sneld’, zegt hij. Op zijn 33ste was hij al partner bij Banning, een kantoor in ’s-Hertogenbosch met zes-
tig advocaten. ‘Door je kennis kun je makkelijker cliënten aan je binden, en ik heb van een eerder 
kantoor dan ook cliënten kunnen meenemen. Je kent, ook via je promotoren, hooggeplaatste men-
sen uit de juridische wereld. Ik word gevraagd lezingen te geven en PAO-onderwijs te verzorgen. Ik 
ben zelfs al eens gepolst om hoogleraar te worden. Grote kantoren uit de Randstad trekken wel eens 
aan me. Dat alles was niet gebeurd als ik niet gepromoveerd zou zijn.’  
En van die promotie, dat mogen anderen gerust weten. ‘De doctorstitel dragen is volgens sommigen 
not done, maar het is marketingtechnisch wel onderscheidend. Het is hard werken voordat je proef-
schrift af is, waarom zou ik die titel niet op mijn visitekaartje mogen zetten? Gelukkig zie je steeds 
meer doctors dat ook doen.’ In zijn kringen zorgt de doctorstitel voor meer aanzien, zegt Hendriks. 
 
Netwerk 
Die ervaring hebben ook dr. Sigrid Hemels en mr.dr. Brigitte Chin-A-Fat. Nou ja, dééls dan – vooral 
wat buitenlandse contacten betreft. Op conferenties over de grens heeft de doctorstitel meer bete-
kenis dan in Nederland, maar ook weer niet overal. In de Engelse transactiepraktijk, waar Hemels’ 
kantoor Allen & Overy zit, heeft het minder toegevoegde waarde. Duitsers zijn weer dol op titels. 
Hemels is selectief in het gebruik van haar titel, die ze in mei 2005 verwierf. 
Hemels begon aan haar proefschrift Door de muze omhelsd te werken toen ze als fiscaliste in dienst 
was bij KPMG Meijburg & Co. Halverwege het onderzoek maakte ze de overstap naar Allen & Overy, 
waar ze nu nog steeds in deeltijd werkt, naast haar baan als universitair docent belastingrecht aan de 
Universiteit Leiden. Het drukken van het boek is bekostigd door Allen & Overy. 
Brigitte Chin-A-Fat maakte een vergelijkbare loopbaan door. Na haar dubbele afstuderen (Ne-
derlands recht en psychologie) ambieerde ze geen wetenschappelijke carrière. Maar nu ze advocaat 
is, publiceert ze wel regelmatig in de vakbladen. Ze promoveerde in 2004 aan de Vrije Universiteit op 
Scheiden: (ter)echter zonder rechter? In dit onderzoek bestudeerde ze de meerwaarde van schei-
dingsbemiddeling. Met haar kennis van het scheidingsrecht en mediation was ze twee maanden na-
dat haar aio-aanstelling afliep advocaat bij Mannaerts & Appels in Breda. Een van de partners van 
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Mannaerts & Appels die zij via haar netwerk kende, vroeg haar of zij interesse had in een gecombi-
neerde proces- en mediationpraktijk. 
Door haar onderzoek heeft ze vooral naamsbekendheid weten op te bouwen, zegt Chin-A-Fat nu ze 
terugkijkt op de afgelopen drie jaar. Dat is niet zo gek: het boek werd bekroond met de Studieprijs 
Praemium Erasmianum, en in het kerstnummer (2006) van het Nederlands Juristenblad noemt de 
Antwerpse hoogleraar Caroline Forder het proefschrift van Chin-A-Fat ‘een van de vijf beste boeken 
van de 21e eeuw op het gebied van het personen- en familierecht’. ‘Een gezaghebbende studie’, al-
dus Forder. 
 
Kamergeleerde 
Voor wie bij een advocatenkantoor werkt is de doctorstitel geen must maar wel een pre, zegt Van 
der Korst. Hij zit in de sollicitatiecommissie van Houthoff Buruma en spreekt regelmatig nieuwe kan-
didaten. ‘Ik beschouw een gepromoveerde sollicitant als een voordeel, zo iemand is toch extra des-
kundig. Wel moet je uitkijken dat de sollicitant geen kamergeleerde is. Hij moet zijn wetenschappelij-
ke kennis wel in de praktijk kunnen vertalen.’ 
Sigrid Hemels houdt zich op kantoor niet dagelijks bezig met haar promotieonderwerp, de inzet van 
belastingsubsidies voor kunst en cultuur. ‘Maar nu mijn collega’s weten dat ik hierin ben gespeciali-
seerd, komt dit soort werk wel eerder naar mij toe.’ Het proefschrift heeft voor Hemels vooral ‘we-
tenschappelijke deuren geopend’, zegt ze. ‘Anderen weten je te vinden. Ik ben onlangs in Japan ge-
weest om er lezingen over mijn onderwerp te geven. Zonder mijn proefschrift was dat denk ik niet 
gebeurd.’ 
Ook Chin-A-Fat heeft veel baat bij de naamsbekendheid die de promotie heeft opgeleverd. ‘In de 
familiepraktijk heb je nauwelijks repeat players. Je krijgt je cliënten vaak via verwijzingen van allerlei 
relaties. Notarissen, accountants en anderen in de wereld van het echtscheidingsrecht kennen mijn 
naam blijkbaar. Ik denk overigens niet dat cliënten bij aankloppen omdat ze mijn proefschrift hebben 
gelezen. Dat hebben ze zeker niet.’ 
De promotie heeft zich niet omgezet in klinkende munt. Of de hoogte van haar salaris iets te maken 
heeft met haar doctorstitel laat ze in het midden. Maar het kantoor ondersteunt wel werkzaamhe-
den die een uitvloeisel zijn van haar promotieonderzoek: ‘Ik krijg alle ruimte om lezingen te geven en 
artikelen te schrijven.’ 
Het is echter Pieter van der Korst, kersvers gepromoveerd, die ook wijst op de nadelen. ‘Het kost erg 
veel tijd, het is avond- en nachtwerk. De klant gaat altijd voor: een pleitnota moet vandaag af, een 
hoofdstuk voor het boek dan maar later. Verder draag je met je proefschrift ook kennis over aan je 
concurrent, die er vervolgens zijn voordeel mee doet. En wat je in je boek schrijft kan in een proce-
dure tegen je worden gebruikt. Dat heb ik eerder meegemaakt met andere publicaties. Daar moet je 
mee uitkijken.’ 
Wat het doctoraat concreet heeft opgeleverd, blijft lastig te omschrijven. Sigrid Hemels vergelijkt het 
met sporten: na een gewonnen wedstrijd of veroverd kampioenschap rest vooral de voldoening. ‘Zo 
voelt dat met promoveren ook.’ Ook zonder concrete opbrengsten, en ook al heeft ze het lijvige boek 
(tegen de 500 pagina’s) voor een groot deel in haar vrije tijd geschreven, ze heeft er geen moment 
spijt van gehad. ‘Promoveren is een aanrader voor iedereen die geïnspireerd raakt door een onder-
werp.’ Een versnelde carrière, een vroegtijdig partnerschap of een salarisverhoging heeft haar proef-
schrift niet opgeleverd. ‘Dáárvoor schrijf je geen dissertatie. Heb je alleen dat voor ogen, dan houd je 
het niet vol.’ 
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Mr.dr. Stibbe 
Bij de grote kantoren loopt het aantal gepromoveerde advocaten sterk uiteen. Houthoff Buruma en 
AKD Prinsen Van Wijmen bungelen in de toptien van grootste advocatenkantoren onderaan met iets 
meer dan drie procent doctors onder de meesters. Iets beter doet Allen & Overy het: tegen de vijf 
procent. Bij De Brauw Blackstone Westbroek is 7,3 procent van de advocaten gepromoveerd en bij 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is dat tien procent. Stibbe scoort het beste: ruim twaalf procent 
van de advocaten heeft een proefschrift op zijn naam staan. 
Bron: eigen opgaven van de kantoren 

 
 

Bouwpakketten, concubinaten en andere fopstellingen 
 
Een proefschrift gaat gepaard met stellingen, waarbij de laatste niets met het onderzoek te maken 
heeft en vooral snedig probeert te zijn. Oordeel zelf over het humoristisch vermogen van gepromo-
veerde advocaten. 
 
Rob Hendriks: ‘Vele bij ‘zelfbouw’-meubelen bijgevoegde tekeningen blijken vaak niet geheel juist te 
zijn, terwijl tevens verscheidene benodigde onderdelen veelal blijken te ontbreken, zodat de tijdsbe-
steding door de beginnende ‘doe-het-zelver’ aan het in elkaar zetten van dergelijke meubelen in de 
meeste gevallen in geen enkele verhouding staat tot het uiteindelijk bereikte resultaat.’ 
Ward Möhlmann: ‘Met de opinie over de Europese Unie is het als met het moderne huwelijk en con-
cubinaat: koers houden blijft moeilijk.’ 
Sigrid Hemels: ‘In de moderne kantoorarchitectuur wordt het belang van de gebruiker ten onrechte 
ondergeschikt gemaakt aan het esthetisch ideaal van de architect.’ 
Pieter van der Korst: ‘Bij rituele vlagverbrandingen gaat altijd iets fout.’ 

 
 

Praktijk helpt wetenschap, en andersom 
Na enkele jaren full time advocatuur zocht mr. Jan Willem van der Velden juridische verdieping, en 
besloot te gaan werken aan zijn proefschrift. ‘Die verdieping heb ik nu inderdaad gevonden. Wat het 
me verder wel of niet oplevert qua carrière vind ik minder belangrijk. Het is met name een investe-
ring in mijzelf.’ Wel hoop Van der Velden dat zijn bijdrage aan de wetenschap ook anderen van nut 
zal zijn. In de loop van dit jaar hoopt hij zijn proefschrift Civielrechtelijke aspecten van beleggings-
fondsen aan de Radboud Universiteit te verdedigen. 
Van der Velden werkte bij het Eindhovense advocatenkantoor Holland van Gijzen, waar hij zijn pro-
motieplan voor het eerst oppakte. In 2003 maakte hij de overstap naar De Brauw Blackstone West-
broek, waar hij nu nog steeds één dag in de week werkt in een praktijk voor beleggingsinstellingen. 
Daarnaast werkt hij bij de sectie burgerlijk recht van de Nijmeegse universiteit. 
Door zijn proefschrift is Van der Velden zich weer intensief gaan bezighouden met het snijvlak tussen 
het effectenrecht en het burgerlijk recht. Dat had al eerder zijn interesse: zijn doctoraalscriptie han-
delde over prospectusaansprakelijkheid en krijgt door dit proefschrift een verdieping.  
‘De combinatie van promoveren en meedraaien in een relevante praktijk vind ik verrijkend voor de 
promotie én voor de praktijk’, licht Van der Velden toe. ‘De praktijkgevallen vormen een inspirerende 
bron voor mijn boek. Zij zijn altijd diverser dan je aan de studeertafel kunt bedenken. Ook helpt de 
praktijk om niet te veel energie te steken in onbruikbare oplossingen en kan ik met collega’s van ge-
dachten wisselen over onderwerpen die zowel voor mijn proefschrift als voor de praktijk relevant 
zijn. Andersom heb ik meer tijd om na te denken over en te werken aan oplossingen voor problemen 
die zich in de praktijk voordoen, hetgeen helpt om de praktijk te versterken.’ 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 4, april 2007. 


