
Uit onze persoonlijke contacten met politici blijkt
dat de balie kampt met een verkeerd imago. De
politiek heeft een onscherp beeld van de advocatuur
en laat zich leiden door de generalisatie dat advoca-
ten geldwolven zijn die hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid niet kennen en dat zij ontoegan-
kelijk zijn voor de gewone burger. Binnen de balie
wordt veel gehoord dat wij ons niets van dergelijke
kritiek moeten aantrekken. Advocaten hebben al
duizenden jaren een slecht imago en dat hoort er
dus kennelijk bij, zegt men. De slechte reputatie is
voor een deel het logische gevolg van de omstandig-
heid dat onze beroepsgroep bestaat uit personen die
partij kiezen voor de een en dus vaak tegen de
ander. Je maakt aldus evenveel vrienden als vijanden
en dat klinkt natuurlijk door in de publieke opinie.

Toch vind ik dat we moeten werken aan een
scherper en dus ook eerlijker beeld. De onzuivere
beeldvorming is namelijk een bedreiging voor de
instandhouding van de wezenskenmerken van ons
beroep. De behartiging van het belang van de recht-
zoekenden en van alle leden van de beroepsgroep
wordt gehinderd door het feit dat onze gespreks-
partners in de politiek een volstrekt verkeerde per-
ceptie hebben van wat advocaten zijn en wat advo-
caten voorstaan. Dat is deels verwijtbaar aan onze
gesprekspartners. Men zou beter kunnen en moeten
weten. Maar in zeker niet onbelangrijke mate is de
beeldvorming terug te voeren op de weinig ingeto-
gen wijze waarmee enkelen onder ons zich uiten in
de media. Hun sterke neiging om zichzelf in het
middelpunt van de aandacht te plaatsen door te
koketteren met hun inkomen is bijvoorbeeld
destructief voor het beeld van de advocatuur. Dat
geldt ook voor het uitstralen van zelfingenomenheid
als een verdachte niet door gedegen advocatenwerk
maar als gevolg van een vormfout van het Openbaar
Ministerie (terecht) vrijuit gaat.

Een andere minder gelukkige en verwarrende
eigenschap van enkele vakgenoten is dat ze er, vaak

in het begin van hun carrière, prat op gaan dat ze
nooit meer procederen of procesgerelateerd werk
doen. Ik vraag me af of dat in veel gevallen waar is
en verbaas me erover dat sommigen er trots op
kunnen zijn dat ze de kern van een door henzelf
vrijwillig gekozen vak verloochenen. Het gevolg is
wel dat de Orde in de strijd tegen een selectieve
meldplicht voor advocaten de grootste moeite heeft
om duidelijk te maken dat advocatenwerk bijna
altijd procesgerelateerd werk is.

Praktisch alle andere advocaten zondigen niet
tegen de regel dat ingetogenheid de voorkeur
verdient. Loyaliteit aan de belangen van hun cliënt
gaat bij hen voor en ze komen helemaal niet toe aan
uitvergroting van hun ego in de publiciteit. Men
aanvaardt de professionele én maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid die onverbrekelijk verbonden is
met een zichzelf respecterende beroepsgroep. Ver -
velend genoeg overheerst in het beeld van de balie
niet de pluriforme en zeker achtenswaardige meer-
derheid maar wel de eerder besproken zeer kleine
minderheid.

Het speelveld van de Orde als zelfregulerend
openbaar lichaam in een wereld van marktwerking
en politiek is niet groot. Nu minderheden binnen
de beroepsgroep dat veld meer en meer onbespeel-
baar maken ontstaan er risico’s. De Orde en de
advocatuur worden nu eenmaal meer afgerekend op
het beeld van de werkelijkheid dan op de werkelijk-
heid zelf. Ter wille van het behoud van ons verscho-
ningsrecht en van ons procesmonopolie en tegelij-
kertijd van een goed bereikbare rechtsbijstand door
advocaten moeten we ‘het spel’ niet lastiger maken
dan het al is.

Ik roep u dus op om met meer terughoudend-
heid te spreken over uw grootse daden en over uw
inkomen. Bovendien zou het prettig zijn als wel
naar voren kwam dat u oog hebt voor het rechtsta-
telijke en maatschappelijke belang van ons vak.
Misschien kunnen wij op die manier het beeld weer
scherp stellen.
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