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Koude schouder van de balie
Het is voor Nederlandse juris-

ten van Marokkaanse en Turkse 

afkomst niet altijd eenvou-

dig om advocaat te worden. 

Dat blijkt uit het kwalitatieve 

onderzoeksrapport Met recht 

geslaagd van de Nijmeegse 

onderzoekers Kees Groenendijk 

en Annet Hahn. 

Lucien Wopereis
redacteur Orde

‘Toen ik afgestudeerd was, 
heb ik heel veel gesolliciteerd 
binnen de advocatuur. Ik 
heb nog niet één sollicita-
tiegesprek gehad. (...) Ik 
merkte dat mijn Nederlandse 
vrienden veel sneller een 
baan kregen aangeboden. 
Mijn cijfers waren beter. (...) 
Op een gegeven moment heb 
ik het idee van de advocatuur 
weggeschoven. Ik vond het 
heel erg,’ aldus een gedesillu-
sioneerde respondent in een 

van de diepte-interviews. 
Ook meer objectieve gege-
vens uit het boek, dat op 20 
decemer is overhandigd aan 
deken Els Unger, laten zien 
dat het voor immigranten-
groepen niet gemakkelijk is 
om toe te treden tot de balie. 
Vier van de elf Turkse of 
Marokkaanse advocaat-res-
pondenten uit het onderzoek 

werden stagiaire na een nor-
male sollicitatieprocedure. 
Drie advocaten traden toe via 
een buitenpatronaat, vier via 
informele contacten. Voor 
drie van de elf respondenten 
maakte een al gevestigde 
Turkse of Marokkaanse ad-
vocaat de entree in de advoca-
tuur mogelijk.
Het brengt de auteurs tot 
de conclusie dat de advoca-
tuur het, vergeleken met 
de rijksoverheid, niet goed 
doet. ‘Zowel het verloop 
als de uitkomst van sol-
licitatieprocedures en de 
afhoudende opstelling van 
de Orde van Advocaten bij 

een buitenpatronaat wijzen 
op een relatieve geslotenheid 
van de balie voor juristen uit 
immigrantengroepen,’ aldus 
rechtssocioloog Groenendijk 
en studieadviseur Hahn.

Reactie Nederlandse 
klanten
Soms kregen de responden-
ten onomwonden te horen 
dat hun achtergrond reden 
was voor afwijzing in de 
sollicitatieprocedure. ‘Hij 
zei: mijn collega’s durfden 
het niet aan, konden niet 
inschatten wat de reactie van 
de Nederlandse klanten op 

een Turkse advocaat zou zijn. 
Dat was een klap in mijn 
gezicht,’ aldus één van hen. 
Een ander: ‘Bij een van die 
gesprekken vroeg de persoon 
met wie ik daar sprak, een 
aardige man, hoe lang ik 
bezig was, of ik andere 
dingen had lopen. Hij wist 
uit ervaring dat er andere 
mensen in de advocatuur wa-
ren die geen Turkse mensen 
in dienst namen. Ook stuitte 
hij op weerstand wanneer 
hij Turkse of Marokkaanse 
mensen doorstuurde.’
Wat staat de balie te doen? 
Volgens de auteurs van het 
boek gaat de wal het schip 

keren: ‘Het verminderde 
aanbod van afgestudeerde 
juristen zou de balie wel eens 
kunnen dwingen om zich 
meer open te stellen voor 
jonge juristen uit immigran-
tengroepen.’
Een respondent komt met 
een heel andere suggestie: 
‘Studenten moeten voorge-
licht worden. (...) Ze moeten 
toch weten dat hoe hoger de 
kring waarin je terechtkomt 
is, hoe meer vooroordelen 
er zijn. Ik heb gemerkt dat 
de man in de straat minder 
vooroordelen heeft dan rech-
ters, advocaten.’

Sollicitatieprocedures en 
opstelling van de Orde tegenover 

buitenpatronaat wijzen op 
geslotenheid van de balie

Actualiteiten

“
“Les 1: Wanneer je denkt 

dat je advocaat, boek-
houder, secretaresse, 
officemanager, weten-
schapper, moeder en 
vrouw tegelijk kunt 
zijn, dan heb je het mis. 
Advocaat Lise Schutte vergeet 
te vermelden dat ze ook nog 
weblogt, op mr-online.nl

De vertegenwoordiger 
van de advocatuur zegt: 
‘Ik verdedig de dader. 
Niet zijn daad.’
Opdat iedereen eventjes 
weet waar de raadsman 
staat.
Rechtbankjournalist Rob 
Zijlstra over een strafzaak 
met een drinkende, ontucht 
plegende opa, Dagblad van 
het Noorden, 13 december

In de jaren dat ik rech-
ter was, heb ik slechts 
zelden een advocaat 
meegemaakt die wist 
waarover hij sprak. (...) 
Wel forse declaraties 
indienen, maar de kwa-
liteit was ver te zoeken, 
al ontging de cliënt 
annex verdachte dat in 
de meeste gevallen. De 
wegens geweldpleging veroor-
deelde voormalige Groningse 
rechter Wicher Wedzinga 
schrijft van zich af op de we-
blog Geenstijl.nl

‘Vrijspraak, ondanks 
advocaat’, noemden wij 
rechters dat wel eens in 
de wandelgangen. Daar 
wil ik iets aan doen, 
mits men mij toelaat tot 
de advocatuur. Voormalig 
rechter Wicher Wedzinga 
komt daarom de gelederen 
versterken, op Geenstijl.nl
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