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De Roos & Pen Advocaten
Een statig pand aan de Keizersgracht vormt al
sinds jaar en dag de thuisbasis van De Roos & Pen
Advocaten. Een gerenommeerd strafrechtkantoor,
prominent aanwezig binnen de Amsterdamse balie
en ver daarbuiten. Gespecialiseerd in ﬁnancieeleconomisch en ﬁscaal strafrecht kunnen de advocaten van De Roos & Pen inmiddels menig ‘captain of industry’ tot hun clientèle rekenen. Maar zo
was het niet altijd. Het ABB sprak met twee van de
oprichters, Lian Mannheims en Jurjen Pen.
Door: Elise Heyman en Job Nijssen

H

Het was Lian Mannheims die in de loop van 1983 samen met Gerard
van Asperen het idee opvatte om een kantoor op te richten dat zich
louter op het strafrecht zou richten. Zij was op dat moment zelf nog
geen advocaat, maar had wel al een ruime ervaring opgedaan bij
onder meer het Bureau voor Rechtshulp. Toen zij haar idee besprak
met een aantal bevriende advocaten, waaronder Jurjen Pen en Theo
de Roos, ontstond er al snel een groep van zes gelijkgestemden en
op 1 januari 1984 was de oprichting van het kantoor – toen nog Van
Asperen De Roos & Pen – een feit.

Sociaal
Gelet op de achtergrond van de oprichters verbaast het niet dat De
Roos & Pen in eerste instantie met name gericht was op de sociale
advocatuur; zij hielden zich bijna volledig bezig met het commune
strafrecht – bijvoorbeeld de strafrechtelijke bijstand aan krakers. Maar
ook verkrachters en drugsdealers werden bijgestaan, in die tijd op de

‘Als je het doet,
moet je het goed doen’
‘sociale’ kantoren waar de oprichters vandaan kwamen nog een heet
hangijzer. Hoewel het kantoor nog steeds zaken op toevoegingsbasis
doet, heeft de cliëntenkring gaandeweg een gedaanteverandering
ondergaan. Inmiddels bestaat de praktijk voor een groot deel uit ﬁnancieel strafrecht en zijn de cliënten veranderd van krakers in CEO’s.
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Jurjen Pen

Financieel-economisch
Met die ontwikkeling heeft het kantoor de ontwikkelingen binnen
het strafrecht gevolgd en daarop geanticipeerd. Ten tijde van de
oprichting was er nauwelijks aandacht voor ﬁnancieel-economische
delicten, nu wordt er vanuit de politiek en het OM veel meer prioriteit gegeven aan het aanpakken van fraude. Aanvankelijk hadden
ook de specialisten van De Roos & Pen nauwelijks notie van het
ﬁnanciële strafrecht. Het aannemen van steeds meer zaken op dit
nieuwe rechtsgebied heeft veel creativiteit en inlevingsvermogen van
de advocaten gevergd, niet in de laatste plaats omdat ook de cliënten
een andere benadering behoeven. Waar de junk zich nooit met de
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inhoud van een pleidooi bemoeide, kijkt de CEO voortdurend over
je schouder mee – al verbaast het nog steeds wel eens hoe ook deze
toppers uit het bedrijfsleven zich soms volledig kunnen overgeven
aan de adviezen van hun advocaat.

steeds ook aandacht te houden voor de wetenschappelijke aspecten
van het strafrecht. Als je het doet, moet je het goed doen. Daarom
is er vanaf dag één structureel contact onderhouden met diverse
universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam. Nog
steeds vindt er regelmatig overleg plaats met wetenschappers,
hetgeen een ‘prettige kruisbestuiving’ oplevert. Immers leren ook
de wetenschappers van de ervaringen uit de praktijk.

Verjongen
Theo de Roos, tot voor kort aan het kantoor verbonden, heeft daarin
met zijn jarenlange aanstelling als hoogleraar een belangrijke
rol gespeeld. De goede contacten met universiteiten zorgen ook
voor een gezonde aanwas van nieuw talent. Je moet steeds blijven

“Strafrecht is voetbal
geworden. Iedereen heeft
er een mening over”
verjongen vindt Mannheims, zodat je kantoor niet in een soort
bejaardentehuis verandert. Mede om die reden heeft De Roos &
Pen door de jaren heen ook opleidingsplekken geboden aan tal van
RAIO’s – met als bijkomend voordeel dat behalve onder advocaten
en op de universiteit ook op de rechtbank en bij het OM inmiddels
tal van ‘goede contacten’ rondlopen.

Voetbal

Lian Mannheims

Het zijn dit soort ontwikkelingen die het strafrecht kleurrijk maken
volgens Pen en Mannheims. Je steeds weer verdiepen in nieuwe
ontwikkelingen, het voortdurend opereren in verschillende werelden, de luchtvaart, de beurzen of de vastgoedwereld – maar ook
het drugsmilieu.

Wetenschap
De oprichters van De Roos & Pen constateerden al snel dat er een
gapend gat ligt tussen de theorie van het strafrecht en de praktijk.
Om die reden hebben zij er vanaf de oprichting voor gekozen om
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Alleen met de pers wil het nog niet altijd boteren. ‘Strafrecht is
voetbal geworden’ zegt Mannheims. ‘Iedereen heeft er een mening
over en denkt er verstand van te hebben’. Steeds vaker worden
strafrechtadvocaten door de media benaderd en tot verbazing van
Pen en Mannheims gaan velen daar maar al te gemakkelijk op in.
De advocaten van De Roos & Pen mijden in beginsel elke vorm
van publiciteit. Toch ontkomen ook zij er niet altijd aan om het
spel mee te spelen – maar met de juiste aanpak kan dat zelfs nog
wat opleveren en verwordt de journalist in kwestie ongewild tot een
intermediair tussen advocaat en OM.

Kwaliteit
De doelstellingen die ze bij de oprichting van het kantoor voor ogen
hadden hebben Mannheims en Pen ruimschoots bereikt. Het huidige kantoor is niet alleen een ‘goed kantoor dat bekend staat om
hoge kwaliteit’, het is ook ‘een leuk kantoor, dat bestaat uit mensen
die in een prettige sfeer met elkaar samenwerken’.
Meer is niet nodig. Op de vraag hoe zij de toekomst van het kantoor
zien, luidt het antwoord dan ook: ‘Rooskleurig’.
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