
Het Advocatenblad wil hét blad voor advocaten
zijn. In een wereld die wordt overspoeld door
informatie is het lang niet makkelijk om dat pro-
fiel met succes na te streven. De uitgever –Elsevier
– en de onafhankelijke redactie van het
Advocatenblad hebben zich daarom, op eigen ver-
zoek, onderworpen aan een tweetal kritieksessies. Ik
kan me wel zo ongeveer voorstellen hoe dat is
gegaan. Een groepje professionals is er eens lekker
voor gaan zitten om de redacteuren, het bladma-
nagement, de uitgever, de vormgeving, de inhoud
en wat dies meer zij tot op het bot te fileren. Dat
werkt louterend en het is ook een probaat middel
tegen bedrijfsblindheid, zelfgenoegzaamheid of
lethargie, voor zover daar al sprake van was. 

Gelukkig laat men het daar niet bij. De uit-
komsten van de kritieksessies zullen worden
gebruikt bij het formuleren van vragen die gesteld
zullen worden in een groot opgezet lezersonder-
zoek. De redactie en de uitgever kunnen hun doe-
len alleen verwezenlijken als zij weten wat u van
het Advocatenblad verwacht en hoe u de verschil-
lende rubrieken beoordeelt. Ik kan mij voorstellen
dat men ook wil weten welke verbeteringen u ver-
langt.

De Algemene Raad juicht het toe dat het offi-
ciële orgaan van de Orde wil investeren in een nog
beter blad. Het zou dan ook zeer op prijs gesteld
worden als u de tijd zou willen nemen om desge-
vraagd aan het lezersonderzoek mee te werken.

Mijn persoonlijke wens is overigens dat het
Advocatenblad wat meer dan thans een platform
wordt voor discussie over belangrijke aangelegen-
heden in de advocatuur en de rechtspleging. Wat
meer baliepolitiek en wat meer rechtspolitiek zou-
den wat mij betreft welkom zijn. In een interview
in dit blad heb ik al eens opgemerkt dat naar mijn
mening de discussie over bijvoorbeeld de
Samenwerkingsverordening, de Witwasrichtlijn,
de Vestigingsrichtlijn, de herinrichting van het
systeem van gefinancierde rechtshulp in de redac-
tionele rubrieken van dit blad best wat meer aan-

dacht zou mogen krijgen. Het zijn stuk voor stuk
onderwerpen die actueel zijn en die direct ingrij-
pen in de beroepsuitoefening. Ook merkte ik toen
op dat het wat pijnlijk is dat in andere bladen
meer daarop gerichte polemiek te vinden is dan in
ons ‘eigen’ blad. De zegslieden van de Orde krij-
gen beslist meer vragen van journalisten van lan-
delijke dag- en weekbladen dan van de auteurs die
aan het woord komen in het Advocatenblad en dat
is toch wel opmerkelijk. 

Een ander belangrijk onderwerp, de reorgani-
satie van de rechterlijke macht en laatstelijk vooral
van de zittende magistratuur, bleef eveneens gro-
tendeels onbesproken, terwijl de landelijke pers er
uitgebreid en bij herhaling over schreef. De
Algemene Raad neemt samen met de president en
de procureur-generaal van de Hoge Raad duidelijk
stelling tegen een deel van de reorganisatieplannen
en met name tegen het plan dat presidenten van
rechtbanken tijdelijk zullen worden benoemd en
dat ook de leden van de Raad voor de Rechtspraak
en van de gerechtsbesturen voor (her)benoeming
en ontslag afhankelijk worden van de politiek. De
scheiding der machten komt daarmee onder druk
te staan. Dat moet toch gefundenes Fressen zijn
voor een blad dat wordt gelezen door juristen die
van faire en onafhankelijke rechtspleging leven. 

De beste stuurlui staan aan wal, maar ik neem
aan dat mijn, overigens als opbouwend bedoelde
kritiek, bij de redactie welkom is. De afdeling
communicatie van de Orde is weer op sterkte,
zodat alle steun die de onafhankelijke redactie
wenst te krijgen ook gegeven kan worden.
Bovendien vind ik het Advocatenblad een goed en
zeer lezenswaardig blad waarin ik mij op mijn
‘eigen’ plekje voorin behoorlijk thuis voel. Met
spanning kijk ik dus uit naar de uitkomsten van
het lezersonderzoek en naar het antwoord op de
vraag: ‘Leest u mij ?’ n
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