
De deken van een grote stad in een warmer gedeelte van Europa ontstak in

woede: ‘I am more than fifteen years the president of my bar. You? You are

nothing!’ Non-verbaal ondersteund, zoals Marlon Brando het zou kunnen

doen. Zijn boosheid richtte zich op de voorstanders, waartoe ik mijzelf

rekende, van een beslismodel gebaseerd op één stem per staat. Deze

confrère voorzag thuis een moeizame strijd om de macht met de zijnen,

met als inzet wie de natie zou gaan vertegenwoordigen. Met een lokale

balie tweemaal zo groot als de Nederlandse en een decanaat aanzienlijk

langer dan de gebruikelijke Nederlandse termijn van enkele jaren, had hij

voorzover zijn boosheid zich op mij richtte overigens een punt, met zijn

kwalificatie.

Niettemin een uitlating door, en vertoon van gedrag van een onversne-

den very important person, die zich daar bepaald ook nog op liet voorstaan. In

Nederland wordt zo’n houding niet gewaardeerd. Wat het waarderen van

het handelen betreft werkt het anders. Denkt u aan de momenten van

afscheid nemen van mijn voorganger mr. Marek Guensberg. Terecht en

oprecht hebben velen binnen en buiten de Orde in woord en geschrift ver-

klaard dat hij belangrijk is geweest voor de Orde. Een postume very impor-

tant person-verklaring. Juist op een moment dat hij het niet langer kan zijn

en hij zich er – zo al gewenst – ook niet meer op zou kunnen voorstaan.

Nu hád hij daar al geen behoefte aan. Integendeel. Oprecht en wat mij

betreft terecht is uitgedragen dat de spreekwoordelijke eerste alleen maar

bestaat bij de gratie van het bestaan van vele zijns gelijken. Bovendien

moet je je voor de uitvoering van beleid, dat immers pas later zichtbaar

wordt, gesteund weten door zeer geïnteresseerde personen (zogenaamde

zip’ers) op het bureau van de Orde. Gelukkig beschikken wij over deze man-

nen en vrouwen. Met een omvang en takenpakket die passend zijn voor een

beroepsorganisatie als de Orde. De perfect fit wordt af en toe verstoord.

Bijvoorbeeld door het vertrek van mr. Katuscha Tellegen. In werkzame

jaren en misschien zelfs wel in passie overtreft zij de door mij aangehaalde,

temperamentvolle bestuurder uit het zuiden van Europa. Hoe kundig zou

zij deze vip hebben getemd! Daarvoor moet je het zelf onmerkbaar ook zijn.

Het post-vip-tijdperk is definitief aangebroken. Politiek en bedrijfsleven

zijn de weg kwijtgeraakt volgens SER-voorzitter Herman Wijffels in het

Financieele Dagblad. Er is sprake van een systeemcrisis. Wat vroeger goed

was, is nu niet meer goed genoeg. De omkering van het ordeningspara-

digma is aan de orde. Of het nu gaat om het functioneren van de overheid

of om bedrijven: het gaat er om dat dichter bij de beleving van de burger te

brengen. Niet alleen luisteren naar de kiezer, werknemer of klant, maar

daadwerkelijk zeggenschap uit handen geven. Het leiderschap dat daarbij

past is dienend. Het leidende beginsel moet zijn dat je aan de mensen die

het moeten doen, overlaat hoe zij hun werk inrichten.

De Orde als Overheid in Advocatenland, en naar het oordeel van de

Europese rechter gelijktijdig een vereniging van ondernemers, bungelt

tussen politiek en bedrijfsleven in. Zou de Orde ook de weg zijn kwijtge-

raakt? Nee. Dreigt dat? Alertheid blijft geboden. Voor behoud van intern en

extern vertrouwen in de beroepsgroep en -organisatie. Zelfbewust en vol

vertrouwen weet u hoe u uw werk moet doen en het kost mij geen moeite

aan u over te laten hoe u uw werk wilt inrichten binnen de grenzen van de

met elkaar afgesproken beroepsregels. Dat u een vertrouwensberoep uitoe-

fent brengt niet vanzelf met zich dat het publiek vertrouwen in het beroep

heeft en dat vooral gerechtvaardigd behoudt. Daarvoor zijn u en ik teza-

men verantwoordelijk. In deze zin is ieder van u een very important person.

Deze verantwoordelijkheid deel ik graag met u in het besef dat de wijze

waarop daaraan vorm wordt gegeven verschilt. 

You, you are nothing! Whatever. Maar wel bestuurder van een beroepsor-

ganisatie van twaalfduizend voor de samenleving very important professio-

nals. •

van de deken

Vip’s
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