
Eenpitters moeten klonteren. Deze wat onsmakelijk klinkende boodschap komt van
onze deken. Klontering zou namelijk kwali teitsverhogend werken. En kwaliteit is iets
waar de Orde van Advocaten zich sterk voor maakt. De burger die een beroep doet op
een advocaat, zo betoogt Marek Guensberg, mag geen ‘ondes kundi ge, onvoldoende
geïnteresseerde of onvoldoende geëqui peerde advocaat’ treffen. Bij de Orde vrezen ze
dat een eenpitter eerder in die categorie valt dan een advocaat in een groter samenwer-
kingsverband.

De deken bevestigt daarmee het schisma binnen de balie. Enerzijds zien we advoca -
ten die als een huisarts praktijk willen voeren: onafhankelijk en met een lage drempel
voor de burger, en anderzijds advocaten die uitsluitend hun specialis me beoe fenen. Die
laatste groep heeft geen behoefte aan een lage drempel, vindt onafhankelijkheid minder
belangrijk en bestaat bovendien vaak uit juristen wier werkzaamheden niets meer met
een advocatenpraktijk in klassieke zin te maken hebben; bij wie met andere woorden
het procesmonopolie als een stoffige, opgezet te zwijnenkop aan de muur hangt. 

Het is daarbij moeilijk te verteren voor de dorpsstraat-advocaat, dat een groot steedse
ondernemingsrechtspecialist, die in geen jaren een burger in zijn riante kamer heeft
gezien, behalve vertegen woordigers van rechts personen, zijn kleine vakbroe der er op
wijst dat hij maar met een vrindje kantoor moet gaan houden, omdat de burger anders
niet goed aan zijn trekken komt. Het is alsof de voorzitter van de flebologenvereniging
huisartsen gaat kapittelen over hun werkwijze.

Deze opstelling van het Orde-bestuur maakt dat slechts 31,5 % van de Neder landse
advocaten het eens is met zijn opvattingen (zie enquête in het NJB van 24 mei jl.). Die
magere score duidt er op dat de Orde zich niet meer tot de hele balie richt. Een veelge-
hoorde klacht is dan ook dat ‘de Orde wordt gedomineerd door de grote kantoren’. Het
is goed om daar in dit jubileumjaar eens bij stil te staan.

Om dat imago af te schudden zou de deken juist moeten benadrukken hoe belang-
rijk de stadswijk- of dorpsstraat-advocaat is voor de rechtsorde. Hij zou moeten roepen
dat het fijn is dat er advocaten zijn waar de burger nog welkom is. De toegang van de
burger tot de advocaat is tenslotte minstens zo belangrijk als de kwaliteit van de dienst
die geleverd wordt. Zo is het prettig dat er ar beids rechts pecialisten zijn. Maar wat heeft
de burger aan zo’n specialist wanneer deze zijn secreta resse laat zeggen: ‘Nee, wij doen
geen werknemers, tenzij u de directeur bent.’ En: ‘Nee, voor toevoe gingszaken hoeft u
bij ons niet aan te kloppen. Wij zijn voor u te duur’.

Of is dat misschien de ‘onvoldoende geïnteresseerde advocaat’ waar de deken op
doelde?

Het kwaliteitsbeleid van de Orde lijdt daarom aan eenkennigheid. Voor de burger moet
de advocaat eerst en voor alles betaalbaar en toegan kelijk zijn. Als dat niet het geval is,
klinken de woorden over kwaliteit leeg en hol.

De eenpitter brengt het recht in de buurt van de burger. Hij is de SRV-man van het
recht. Dat verdient waardering. Dus roep het dus maar eens zachtjes, deken: Leve de
eenpitter! ■
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