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Mutaties Balie

In
Mr. Esther Sprenkeling 

Wanneer bent u beëdigd?

20 februari 2013

Wat heeft u gedaan voordat u de advocatuur inging?

Na het afstuderen in 1992 mocht ik via mijn studentenstage bij Pels Rijcken & Droog-

leever Fortuin een jaar stage lopen bij het aan de landsadvocaat gelieerde kantoor 

Halley Blaauw & Navarro op Curaçao. Daarna, blijkbaar niet gehinderd door verlangen 

naar Nederland, reisde ik mijn jeugdliefde achterna naar Costa Rica waar ik vervolgens 

12 jaar ben gebleven. Ik werkte er als beleidsmedewerker op de Nederlandse Ambas-

sade voor het Programa Pequeños Proyectos, ontwikkelingshulp ten behoeve van 

HIV-bestrijding in Costa Rica, Honduras en El Salvador. Weliswaar kleine projecten, 

Indianen met dozen condooms op de brommer en de voorlichtster achterop op weg 

naar hun dorp om HIV überhaupt bespreekbaar te maken, maar in Latijns-Amerika 

letterlijk van levensbelang. 

Voor het blad Kinderen schreef ik een column over het grootbrengen van kinderen in de 

jungle, wat romantischer klinkt dan het daadwerkelijk was toen bleek dat mijn kinderen 

giftige slangen wisten te onderscheiden maar nauwelijks klok konden lezen. Vandaar 

mijn terugkeer naar Amsterdam waar zoonlief nu in het voetspoor van zijn ouders op 

het Montessori Lyceum zit.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?

Na Costa Rica heb ik drie jaar met veel plezier voor AT5 gewerkt, als rechterhand van 

de hoofdredacteur. Het juridische werk met betrekking tot subsidies, auteursrechten, 

IE en overnames deed mijn bloed blijkbaar weer sneller stromen.

Waarom heeft u voor Loos & Boukema gekozen? 

Het enige voordeel van ouder worden is dat je weet wat je wilt en vooral ook wat je niet 

wilt. Transportrecht aan de Zuidas is niet aan mij besteed, familierecht in het centrum 

des te meer, nu ongeveer mijn hele generatie gaat scheiden. Loos & Boukema is een 

kleiner kantoor dat zich in korte tijd een goede naam heeft weten te verwerven. Dankzij 

een veelzijdigheid aan cliënten word ik breed opgeleid in familierecht en arbeidsrecht 

door, voor mij van groot belang, betrokken advocaten. Bij dit kantoor zal ik me niet 

vervelen.

In

mr. Thomas Kouwenhoven 

Wanneer bent u beëdigd? 

28 augustus 2013 

Wat heeft u gedaan voordat u de advocatuur inging?

In Nijmegen ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht, met een nadruk op het vreem-

delingenrecht en rechtssociologie. Daarnaast ben ik afgestudeerd in de politieke fi losofi e. 

Na mijn afstuderen ben ik stage gaan lopen bij Böhler Advocaten aan de Keizersgracht. 

Mijn interesse voor de advocatuur, tot dat moment sluimerend, heeft daar vorm gekre-

gen. Na deze stage heb ik korte tijd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gewerkt, 

totdat ik aan de slag kon gaan als jurist bij Hamerslag & Van Haren aan het Damrak, 

waar ik bijna een jaar heb gewerkt. Het afgelopen half jaar heb ik bestuursprocesrecht 

gegeven aan de UvA en meegewerkt aan een onderzoeksproject op het gebied van het 

vreemdelingenrecht. Per september heb ik me als stagiaire-ondernemer aangesloten 

bij De Binnenstad.

Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?

Ik wil graag betekenisvol werk doen. In de sociale advocatuur, en zeker in het vreemde-

lingenrecht, gaat het meestal om fundamentele belangen: verblijfsrecht, bestaanszeker-

heid, toekomstperspectief. Het bijstaan van mensen die juridisch gezien vaak nauwelijks 

weerbaar zijn geeft veel voldoening. Daarnaast houd ik van het technische handwerk. 

Het bestuurs- en vreemdelingenrecht zijn relatief jonge en dynamische rechtsgebieden 

waar internationale ontwikkelingen, nationale belangen en Europese regelgeving en juris-

prudentie sterk op elkaar inwerken. Die complexiteit trekt me aan. Je kunt in de meeste 

zaken niet alleen met een menselijk, maar ook met juridisch verhaal aankomen.

 

Waarom heeft u voor De Binnenstad gekozen?

Tijdens een werkbijeenkomst over het (toen nog) naderende kinderpardon kwam ik in 

contact met twee advocaten van De Binnenstad. Er was een plek vrij, en het klikte op het 

persoonlijke vlak. De periode erna heb ik de overige maten gesproken en is de toetre-

ding geregeld. De Binnenstad is een sociaal kantoor met ervaren advocaten, gevestigd 

aan de Binnengasthuisstraat in het hart van Amsterdam. Er werken specialisten op het 

gebied van het personen- en familierecht, het sociaal zekerheidsrecht, het arbeidsrecht 

en het vreemdelingenrecht. Voor mij de ideale setting om me vanuit een brede kijk op de 

sociale rechtspraktijk te kunnen ontwikkelen tot een specialist in vreemdelingenzaken. 

En ik kan fi etsend naar mijn werk. Ook niet onbelangrijk.

Mr. M.E.U. Janssens is per 3-6-2013 werk-

zaam bij Eversheds Faassen B.V..

Nieuw kantooradres Haimé Advocatuur 

per 3-6-2013: Herengracht 282, 1016 BX 

Amsterdam.

Nieuw kantooradres Dunnewijk Advocaten 

per 4-6-2013: Kabelweg 37, 1014 BA Am-

sterdam.

Mr. H. Doornhof is per 4-6-2013 werkzaam 

bij AKD.

Mr. M.C. Hendrikse is per 5-6-2013 werkzaam 

bij Fruytier Lawyers in Business B.V..

Mr. D.J.P. van Omme is per 6-6-2013 

werkzaam bij Brink Attorneys en mr. M.R. 

Paardekooper is per 1-8-2013 werkzaam bij 

Brink Attorneys. 

Mr. R.T.G. Tros is per 7-6-2013 werkzaam bij 

Stek Advocaten.

Mr. J.L. Zeeman is per 11-6-2013 als advocaat 

in dienstbetrekking werkzaam bij Game 

Changers B.V., Arlandaweg 98, 1043 HP 

Amsterdam, ( (020) 2050419.

Mr. S.M.A.M. Timmermans is per 11-6-2013 

in dienst bij De Breij Evers Boon.

Mr. P.J.P. van Huizen is per 11-6-2013 

werkzaam bij Lexsigma Advocaten. Nieuw 

kantooradres Lexsigma Advocaten per 12-

7-2013: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN 

Amsterdam.

Nieuw kantooradres PaperlinX Netherlands 

B.V. per 17-6-2013: Stammerkamp 1/27, 1112 

VE Diemen, Postbus 5, 1110 AA Diemen. 

 (020) 5690000, fax (020) 5690199.

Nieuw kantooradres Nierop Advocatenkan-

toor per 18-6-2013: Prinsengracht 253, 1016 

GV Amsterdam.
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