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Advocatenblad no. 1, 15 januari 1929

Schedel
‘Toen een predikant eens een loopje 
met mij wilde nemen, citeerde hij mij 
de de woorden van Luther: “Jüristen 
böse Christen”. Daar hij evenwel, even
als de meeste predikanten, een glad
geschoren gezicht had, kon ik hem 
den mond snoeren met de woorden 
van De Génestet:
 “Geen slechter Christnen hier op 
aard,
 dan Theologen zonder baard”.
 Prof. Kalff citeert op dit punt onder 
meer de stukken van Samuel Coster. 
Als Hamlet ook op het kerkhof den 
schedel in handen krijgt, hooren wij 
de volgende ontboezeming: “Dat is 
er weer een; waarom zou dit niet de 
schedel van een rechtsgeleerde zijn? 
Waar zijn nu zijn haarkloverijen, zijn 
drogredenen, zijn gewijsden, zijn 
rechtstitels en streken?”
 (...)
 
In zijn Timon van Athene laat Shake
speare zich evenmin onbetuigd.
 “Breek”, zegt Timon,
 Des ruiters kracht,
 de stem des pleitbezorgers,
 dat die geen onrecht ooit meer 
steun, geen schrille
 spitsvondigheden krijsche.

Onze dichters hebben den advocaat 
vroeger niet vergeten. Huygens heeft 

meer dan een sneldicht aan hem ge
wijd. Ik citeer slechts: zijn “Pleiters 
hulp”, zijn “Man van Eer” en zijn “Ad
vocaat en Doctor”. Er is ook nog een 
ballade van Ten Kate, waarin hij ver
telt van een advocaat en een procureur, 
die tezamen in een cel werden opge
sloten en toen bij gebrek aan cliënten, 
elkander verslonden.
 Op een Kerkraam in Brielle staat 
ook de volgende, reeds oude ontboeze
ming:
 “Spreek met geen rechtsgeleerden 
meer,
 voordat je veinzen kan mijnheer”
 (...)
 Dat alles evenwel behoort tot vroe
ger tijden en dat oude is bijna geheel 
vergeten. Ik mag het dus bewezen 
achten, wat ik in den aanvang beweer
de, dat de naam van advocaten nu veel 
beter is dan vroeger, maar juist dat feit 
legt ons de verplichting op te waken, 
opdat het eenmaal verworvene niet 
meer verloren ga en de oude tijden 
wederkeeren.’

‘Beroepsgroep maakt zich terecht zorgen over  
poenerig imago’, schreef dagblad Trouw op 9 maart 
jl. In 1929 werden Luther en Shakespeare  
geciteerd. Advocaat mr. H. Verkouteren dook in  
de boeken en toonde zich optimistisch.

‘Waar zijn nu zijn  
haarkloverijen,  
zijn gewijsden,  
zijn streken?’


