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C O L O F O N

Joost Beversluiscolumn
Veel advocaten zijn enigszins megalomaan. Niet iedereen kan zich daar met succes tegen
verzetten, maar gelukkig corrigeert de omgeving in veel gevallen: de kantoorgenoten, en
soms het thuisfront. Zolang een aan waanzin grenzende gedrevenheid zich beperkt tot de
eigen praktijk en een niet-aflatende werklust en ijver, is er weinig aan de hand. We kunnen
daar best bewondering voor hebben. 
Sommigen schieten echter door. 

De bewondering slaat dan om in plaatsvervangende schaamte. Het zijn de advocaten die
aan journalisten gaan vertellen wat voor verheffende ideeën in hun geest zijn ontstaan ten
dienste van de samenleving. De toegang tot de media is tegenwoordig ontdaan van drem-
pels en zo glijden deze heren, want het zijn meestal mannen, plompverloren de krant bin-
nen.

In Het Financieele Dagblad lees ik over een Utrechts advocaat die met behulp van een
rodekool een nieuw model heeft ontwikkeld voor het oplossen van conflicten tussen men-
sen en organisaties: The Lohman Cabbage Conflict Model. Zijn boodschap is dat de recht-
spraak alleen de buitenste bladen aanpakt en niet toekomt aan de kern van de kool, de
emoties van partijen. Dat het flauwekul is blijkt aan het eind van het artikel, waarin de
bedenker van het model aangeeft ‘ook nog graag een kinderboek te willen schrijven’.

Ook een gewaardeerd confrère als Bas Steins Bisschop kon de verleiding niet weerstaan
om ter gelegenheid van zijn benoeming als deeltijdhoogleraar in Nyenrode een speciale
boodschap de wereld in te sturen. Pour le besoin de la cause. Hij wist NRC Handelsblad te
interesseren voor zijn stelling dat onethische ondernemers voor de rechter zouden moeten
worden gedaagd wegens maatschappelijk onzorgvuldig handelen, op grond van de redelijk-
heid en billijkheid. We horen daar natuurlijk nooit meer wat over. 

Advocaten zonder innerlijke remming moeten tegen zichzelf worden beschermd. Hun
talenten worden overschaduwd en dat is jammer. Ik denk bijvoorbeeld aan de advocaat die
start met een eigen televisieprogramma. Vanaf september wordt wekelijks Met Moszkowicz
uitgezonden. Ik zou het nog begrijpen als Bram het zelf zou relativeren. Of zou vertellen
dat het zijn jongensdroom is om ooit eens showmaster te zijn of een rolletje te hebben in
een spannende speelfilm. Misschien wil hij ook nog een kinderboek gaan schrijven. Dat
zou het allemaal best sympathiek maken.

Maar dat doet hij niet. Hij neemt het allemaal, en vooral zijn rol als advocaat, zo seri-
eus. In Met Moszkowicz gaat hij advies geven over zaken die ‘onmogelijk op te lossen lij-
ken’ (las ik in Nieuwe Revu). Voor het oog van de camera gaat Bram die problemen kenne-
lijk als een Houdini te lijf. Hoe moeten we dat nou serieus nemen?

Maar misschien hoeft dat helemaal niet en onderschatten we de humor van Bram. Het kan
best zijn dat hij inwendig schatert bij het idee. Misschien maakt hij wel een speciaal
podium voor advocaten die hun Rodekoolmethode komen uitleggen. Misschien nodigt hij
Harry Mens wel uit. En de winnaars van het Jonge-Baliecabaret. 
Kijk, zolang er maar gelachen wordt. Daar zit hem vaak de kneep. n

Rodekool
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