
Hellwig sprak de donderdag voorafgaand
aan de 50ste jaarvergadering van de Orde.
Vertegenwoordigers van zusterorganisaties
uit heel Europa waren voor het jubileum
naar Amsterdam gekomen. Ook de
Indonesian Bar Association had een verte-
genwoordiger afgevaardigd.

De Duitse vice-president memoreerde in
zijn toespraak in het Amsterdamse
Cristoforie een Jamaicaanse advocaat, die
tijdens een bijeenkomst van de Interna -
tional Bar Association zijn westerse col-
lega’s verweet te materialistisch bezig te
zijn. ‘U bent primair gericht op het te gelde

maken van juridische kennis. U ontkent
uw vak,’ aldus de advocaat. Het kwam hem
op de volgende reactie te staan. ‘Thank you
for this voice from the wilderness.’ Hellwig
kan en wil zijn afschuw over het incident
niet verbergen.

Volgens het hoofd van de Duitse dele-
gatie van de CCBE had de Jamaicaanse
advocaat bovendien wel degelijk een punt.
‘Met de opkomst van shareholder value
worden andere waarden opzij gedrukt, ook
in de juridische beroepsgroepen. In de
Verenigde Staten zijn de gevolgen daarvan
al merkbaar. Daar is de houding ten aan-
zien van de advocatuur er een van: “If you
behave like businessmen, we will treat you
like businessmen”. We moeten ervoor
waken dat deze attitude niet overwaait naar
Europa.’

Hellwig pleitte in verband hiermee voor
een herbezinning op de essentialia van het
beroep van advocaat. ‘Onze werkzaamhe-
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‘De pendule van de hebzucht is te
ver doorgeslagen. De advocaat is
niet langer de deur, maar een
obstakel op weg naar gerechtig -
heid.’ Strenge woorden van de
vice-president van de Deutscher
Anwalt Verein, Hans-Jürgen
Hellwig, tijdens het buitenlander -
programma in het kader van de
feestelijkheden rond Orde 50.

‘Shareholder value 
drukt andere 

waarden opzij, 
ook in de juridische 

beroepsgroepen’

Het buitenlanderprogramma

Hans-Jürgen Hellwig spreekt in Cristofori

Het diner in Park Plaza



den moeten in het teken staan van de
gerechtigheid, niet van het grote geld. We
hoeven uiteraard niet gratis te werken, maar
geld mag geen doel zijn, slechts consequen-
tie. We moeten als advocaten de reputatie
van “poortwachter van de gerechtigheid”
opnieuw bevechten.’

Advocaten zouden volgens Hellwig
daarom weer vaker pro bono moeten gaan
werken. ‘Er gaapt een steeds bredere kloof
tussen de wereld van het grote geld en de
wereld van de minder bemiddelde rechtzoe-
kende. Dat heeft ook te maken met de
hoogte van de honoraria, die steeds vaker

een belemmering vormen voor justitiabe-
len. Ik vind dat geen goede ontwikkeling.
Vaker toevoegingen doen kan hier soelaas
bieden.’

Nostalgie 
Twee opponenten waren uitgenodigd om
tegengas te geven. Tom de Waard, mana-
ging partner van Clifford Chance
Nederland en oud-deken, vond het verhaal
van de Duitser ‘nostalgisch’. ‘Toen ik
begon bij Stibbe deed ik twee toevoegingen
per maand, naast de commerciële praktijk.
Ik heb er veel van geleerd, maar ik denk dat

we niet naar die tijd terug kunnen. We
kunnen geen generalisten meer worden,
vergelijkbaar met de familiedokter van vroe-
ger. Het recht in de kapitalistische samenle-
ving is daarvoor te complex geworden.’

Bovendien bestreed De Waard het door
Hellwig aangebrachte onderscheid tussen
de advocaat als ‘puur zakelijke dienstverle-
ner’ en de advocaat als ‘poortwachter van
gerechtigheid’. ‘Het gaat erom dat regels,
producten en diensten worden ontworpen
die dienstbaar kunnen zijn aan zowel de
economie en globalisering, als aan gerech-
tigheid. Daartussen hoeft geen discrepantie
te bestaan. Denk aan de bouw van een
fabriek waar met veel minder schade aan
het milieu wordt geproduceerd dan in ver-
gelijkbare fabrieken. Zo kan het bij advoca-
ten ook.’

Peter von Schmidt auf Altenstadt, de
andere opponent, partner bij Houthoff
Buruma en eveneens oud-deken, lag meer
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Kantoren die te afhankelijk worden van één 

grote cliënt, vormen een bedreiging voor de

onafhankelijkheid van de hele advocatuur
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op de koers van Hellwig. Hij stelde dat er
de afgelopen jaren sprake is geweest van een
‘glamorization of the market’, waarbij
bovendien het gevaar dreigt dat advocaten-
kantoren te afhankelijk worden van één
enkele cliënt. ‘Ik las laatst dat advocaten-
kantoren in de Verenigde Staten betrokken
zijn bij de “shredding policy” van British
American Tobacco. Een geval vergelijkbaar
met het Enron-schandaal dus. Dergelijke
zaken vloeien voort uit een te grote afhan-
kelijkheid van de kantoren, en vormen als
zodanig een bedreiging van de onafhanke-
lijkheid van de gehele advocatuur.’

Volgens Von Schmidt moeten er regels
komen, zodat advocatenkantoren onafhan-
kelijk kunnen blijven opereren van grote
klanten. ‘Dat kun je betrekkelijk eenvoudig

reguleren aan de hand van de omzet van het
kantoor,’ aldus de voormalig deken. In het
verlengde daarvan is het van groot belang
dat een ‘professionele ethiek’ doordringt in
de directiekamers van grote advocatenkan-
toren, aldus Von Schmidt. Hij sloot zijn
betoog af met de woorden: ‘More steward -
ship, less salesmanship’. ■
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(advertentie)

Het buitenlanderprogramma
Het buitenlanderprogramma begon woensdagavond 25 september met de ontvangst van
de gasten in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam en een aansluitend diner in Park Plaza.
Donderdagochtend opende algemeen deken Guensberg het inhoudelijke gedeelte van het
programma. Hij sprak onder andere over de ‘onwaardige’ implementatie van de EU-wit-
wasrichtlijn in Nederland en de NOvA-case. Daarna volgde de inleiding van Hellwig en
het commentaar daarop van de twee opponenten. Waarnemend deken Brouwer sloot de
rij sprekers met een inleiding over de International Criminal Court en de International
Criminal Bar (zie voor de tekst hiervan BalieNet). Voor de partners van de buitenlandse
gasten was een architectuur-boottocht georganiseerd. Zij voegden zich voor de lunch
weer bij hun partners. Hoofd communicatie en rechtspraktijk van de Orde, Daan de
Snoo en zijn vrouw Kitty verzorgden op piano de muzikale omlijsting.

‘De internationale juridische gemeenschap mag de Nederlandse Orde van Advocaten
dankbaar zijn voor de standvastigheid die zij aan de dag heeft gelegd in de NOVA-
case.’
H.J. Hellwig, vice-president van de Deutcher Anwalt Verein

‘Vandaag en deze week vieren we de 50ste verjaardag van de Advocatenwet. In die vijftig
jaar zijn er naar schatting 250 gewapende conflicten uitgevochten, en hebben bijna 90
miljoen mensen hun leven verloren. De noodzaak om een permanent internationaal
strafhof op te richten, heeft zich nooit sterker doen gevoelen dan juist nu.’

J. Brouwer, waarnemend deken


