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de wandeling

Ja, hij gaat met plezier in op onze uitnodiging 
om te wandelen. Hij heeft ook een suggestie: 
“Laten we een juridische stadswandeling door 
Den Haag maken, weer eens wat anders...”  
En zo trekken wij met de uitgebreide route
beschrijving in de hand door internationaal  
Den Haag, en praten we over het heden en  
de toekomst  van de financiële dienstverlening, 
over pionieren en over kunst en cultuur.

Wat heb jij met Den Haag?
Jan Wolter Wabeke wijst direct naar het 

Gerechtshof, rechts van het Centraal Station, 
waar onze wandeling begint. “Kijk, daar was ik 
vanaf 1992, naast mijn functie als kantonrechter, 
advocaat-generaal. Ik ken heel wat ‘juridische 
plaatsen’ hier in Den Haag, dus we kunnen een 
fikse wandeling maken.” Dat hij geen gelegen-
heid heeft gehad om zich om te kleden deert hem 
niet. “Welnee, ik loop heerlijk op deze schoe-
nen…” 

Terwijl hij zijn loopbaan in een notendop vertelt, 
ontpopt Jan Wolter Wabeke zich tot een goed on-
derlegde reisleider. Op de hoek van de Kneuter-
dijk: “Kijk, hier zit de Raad voor de Rechtspraak, 
waar mijn voormalig studiegenoot Van de Em-
ster als voorzitter actief is. Samen zaten wij ooit 
in de Coornhert Liga, een vereniging ten behoeve 

van strafrechthervorming, héél rebels natuurlijk, 
kort na 1968. Een van de vele gewaardeerde col-
lega’s met wie ik in de afgelopen 30 jaar in 
steeds wisselende rollen samenwerkte.”

netwerk
Hij heeft een divers netwerk, zowel in de wereld 
van de financiële markten, de rechtspraak als in 
het maatschappelijke en artistieke veld. “Zeker. 
Mijn man Jan (Swinkels) is designer/fotograaf 
en doet veel in de kunstwereld. En ik heb in de 
loop der jaren tal van maatschappelijke neven-
functies vervuld die ook weer een bepaald net-
werk met zich mee brengen. Ik ben recent lid  
geworden van de Raad van Toezicht van het  
Catharina Ziekenhuis. Sinds kort ben ik voorzit-
ter van de academieraad van de Design Academy 
in Eindhoven. Wij houden erg van kunst en cul-
tuur en vullen onze vrije tijd daar ook mee. Wij 
vinden het heerlijk om opera’s te bezoeken. We 
hebben abonnementen in Amsterdam, Antwer-
pen en Brussel. En we geven in ons huis in Best 
regelmatig diners, concerten of theatervoorstel-
lingen. Voor een gemengd gezelschap.”

Missie
Hij heeft veel gedaan in zijn leven. Wat is de rode 
draad? “Ik denk dat ik wel een pionier ben, soms 
op de barricade, meestal ook bruggen bouwen.” 
We staan voor het Vredespaleis. “Tja, een beetje 
een onheus bruggetje, maar ook hier worden 
ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen bij elkaar 
gebracht. Dat is wel een van mijn missies.” Hij 
was initiatiefnemer en ontwerper van de open-
stelling van het burgerlijk huwelijk voor part-
ners van gelijk geslacht. “Het heeft al met al  
dertien jaar geduurd voordat dat mogelijk was. 
Ongelooflijk. Maar… het is gelukt. En ik heb er 
zelf gebruik van gemaakt.” 

Trots is hij op zijn Légion d’honneur, de hoogste 
Franse onderscheiding die bij uitzondering ook 
aan buitenlanders kan worden uitgereikt.  
“Ik was hoofdofficier van het arrondissement 
Breda toen we het Hazeldonk-akkoord sloten, 
een belangrijk akkoord tussen Nederland en 
Frankrijk op het gebied van het tegengaan van 
drugstoerisme. Ik kreeg van de Fransen de on-
derscheiding vanwege dit akkoord en vanwege 
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jan wolter wabeke

Jan Wolter Wabeke (1948) studeerde Rechten in Utrecht.  
Van 1986 tot 1988 was hij landelijk officier van justitie in 
Utrecht. Vervolgens werd hij kantonrechter en vanaf 1992  
tevens advocaat-generaal aan het Gerechtshof in Den Haag. 
Van 1994 tot 2001 was hij hoofdofficier van het arrondisse-
ment Breda. In 2001 werd hij Landelijke Ombudsman  
Verzekeringen. Sinds 1 april 2007 is hij Ombudsman Finan-
ciële Dienstverlening bij Kifid. De heer Wabeke is gehuwd met 
designer en fotograaf Jan Swinkels en woont in Brabant. 
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De Wandeling is een rubriek waarin Monique de Vos in de buitenlucht een 
verfrissende ontmoeting heeft met smaakmakers uit de financiële dienst-
verlening, om zo meer te weten te komen over ‘de vent achter de tent’.  
Monique de Vos is directeur van Chasse Executive Search in Den Haag. mijn voorvechtersrol voor de openstelling van 

het burgerlijk huwelijk voor partners van gelijk 
geslacht, dat zoals zij zeiden ook internationaal 
maatschappelijk effect had.” 

Resultaten
Dit najaar zal hij zijn functie als Ombudsman  
Financiële Dienstverlening neerleggen. Tevreden 
over wat hij heeft bereikt? Nadenkend: “Ik ben 
blij dat we erin zijn geslaagd om één klachten
instituut voor de consument in de financiële 
dienstverlening te creëren, dat nu ook een wette
lijke basis heeft, het Kifid. En dat ik regelmatig 
met succes kon bijdragen aan het kanaliseren 
van de ontstane onvrede en aan het nadenken 
over oplossingen.” 
Hij krijgt veel kritiek over zich heen, van inter
mediairvereniging Adfiz, van financiële dienst
verleners, de Consumentenbond. Wat doet hem 
dat? “Natuurlijk denk je daarover na. Ik kreeg 
veel kritiek over hetgeen ik had gezegd bij de 
commissieDe Wit. Maar ja, als ik dáár geen ant
woord had kunnen geven op hun vragen, wat zou 
die commissie dan voor zin hebben gehad. Dus 
ach ja, ik peins daarover maar ik kan toch niet 
anders.” 

Hij heeft een drukke baan, is inmiddels 61 jaar 
oud, een druk leven. Is er ruimte voor ‘rust’? 
“Tja, we hebben een druk en leuk leven, maar ik 
kan zeker voldoende ontspannen. We genieten 
van de culturele avonden, maar zo nu en dan 
hebben we een ‘leeg’ weekend. Dan rommel ik 

wat in de tuin, ik lees een boek bij de open 
haard. En ik strijk de overhemden. Ook goed om 
het hoofd leeg te maken. Verder leef ik redelijk 
gedisciplineerd. Ik sta om half zeven op, en pro
beer er wel voor half twaalf in te liggen. Maak je 
geen zorgen, ik drink een goed glas wijn en kan 
erg genieten van de maaltijden die Jan, die een 
uitstekend kok is, mij voorzet.” 

Mandje
Is zijn loopbaan gelopen zoals hij had verwacht? 
“Ik had niet bedacht toen ik achttien was dat 
mijn loopbaan zo zou lopen zoals deze is gelo
pen, maar achteraf verbaast het me niet.” En 
straks? “Tja, er komt natuurlijk nu al veel op mij 
af. Ik verwacht dat ik enkele dagen per week als 
Raadsheer/Rechter hier bij het Gerechtshof zal 
gaan werken. En verder wil ik graag een ‘mand
je’ van uiteenlopende activiteiten samenstellen. 
Maar eerst vakantie dit najaar naar China. Wij 
zijn Aziëliefhebbers, dus maken om het jaar een 
reis naar Indonesië of naar een ander ver land. 
En in ons ‘vaste’ programma zitten New York, 
Londen en Parijs.” Na een korte tussenstop voor 
een drankje zijn we inmiddels, als afronding van 
onze juridische wandeling, het Oorlogstribunaal 
voor Joegoslavië gepasseerd en stappen we na 
een interessante wandeling in de tram die ons 
weer naar ons beginpunt leidt. 




