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Tijdens de Chin-dynastie ( 265 tot 420 n.Chr.) voerde Hsieh An oorlog met
zijn neef Hsieh Hsuan. Na een bloedige maar onbesliste strijd besloten de
krijgsvoerders niet langer hun mannen te offeren, en de strijd voort te zet-
ten op het go-bord. De uitslag van de strijd is niet bekend.

Het is één van de anekdotes over het ontstaan van go, een spel voor twee
personen. Het bord heeft negentien horizontale en negentien verticale lij-
nen. Om de beurt plaatsen de spelers kleine steentjes – wit en zwart – op
de kruispunten. Go is een territoriumspel. Een speler moet zoveel moge-
lijk gebied zien te veroveren, en zich bij voorkeur niet op eigen grondge-
bied in de verdediging laten drukken.

Advocaten, werkzaam in negentien arrondissementen, kunnen hier
nog wat leren. Denk aan het actuele debat over het afschaffen van het pro-
curaat, het basisadvocatenregister (BAR), het landelijke advocatentableau
(LAT) en vooral aan het procesmonopolie. In de nabije toekomst wordt de
Nederlandse Orde van Advocaten verantwoordelijk voor het bijhouden
van de basisregistratie van advocaten. U weet dat negentien rechtbanken
dit nu voor eigen gebied doen. De Raden voor Rechtsbijstand en de plaat-
selijke ordes registreren zelf weer op eigen wijze.

Een logische stap na inrichting van het BAR, is het bijhouden door de
Orde van een landelijk advocatentableau. De huidige situatie blijft, naar
het zich laat aanzien, uitgangspunt. De rechtbanken ontvangen een ver-
zoek tot beëdiging van de advocaat. De plaatselijke Raad van Toezicht kan
zich binnen zes weken na een verzoek tot beëindiging verzetten tegen
inschrijving. Blijft dat uit, dan wordt de advocaat beëdigd en ingeschreven
op het tableau. Een tableau dat dan landelijk bijgehouden wordt door de
algemeen secretaris. Herleest u Daan de Snoo in het Advocatenblad van 28
januari jl..

De invoering van het BAR en het voorbereiden van het LAT is in een
stroomversnelling geraakt door de plannen voor het afschaffen van het
verplichte procuraat. Het debat daarover is opgelaaid, zo viel te lezen in de
eerste nummers van dit jaar van het Advocatenblad. Zie ook de opiniebijdra-
ge in dit nummer en de reportage in de Actualiteitenrubriek. Vanzelfspre-
kend wordt dat debat ook nog gevoerd met het College van Afgevaardig-
den, de dekens en de adviescommissies.

En evenzo vanzelfsprekend met u. Daartoe zal de Orde in de maanden mei
en juni in vijf ressorten symposia organiseren. Houdt u de aankondiging
van plaatsen en data in de gaten.

Tijdens de symposia zal ook de brief van de minister van Justitie ter dis-
cussie staan die hij de Tweede Kamer schreef in reactie op de motie van De
Vries. De Orde rekent het tot zijn plicht de in te stellen commissie zo gron-
dig als mogelijk van standpunten te voorzien. Daarvoor hebben wij uw
inbreng nodig. Bijvoorbeeld over het procesmonopolie. De minister geeft
terecht aan dat het monopolie is gebaseerd op de gedachte dat voor de
meer complexe zaken deskundige juridische bijstand nodig is. In het
belang van partijen en in het belang van een voorspoedige rechtspleging.
Bescherm de rechter tegen onvolkomen presentaties. Daar waar procesver-
tegenwoordiging verplicht is, staat de minister onderzoek voor of het
monopolie van advocaten leidt tot een ‘substantieel’ (!) gebrek aan markt-
werking en onnodige kosten.

Het Verbond van Verzekeraars zag zijn kans schoon. In een brief aan de
Tweede Kamer schrijft het Verbond dat zijn relaties het overgrote deel van
de juridische geschillen buitengerechtelijk oplossen. (Dat geldt ook voor
advocaten, zou ik denken.) Daar waar dat niet lukt, moeten volgens het
Verbond bijna 24.000 opdrachten aan de advocatuur worden verstrekt
(geen woord overigens over de advocaat in loondienst van bijvoorbeeld een
rechtsbijstandverzekeraar). Het Verbond is van mening dat de huidige
situatie een onnodig prijsopdrijvend effect heeft, hetgeen een belemme-
ring vormt voor het ‘access to justice’-beginsel. De balie dient een passende
reactie te formuleren op de taaie opvatting dat meer markt leidt tot betere
kwaliteit, tegen bovendien nog lagere prijzen.

Go gaat oneindig diep, schrijft sportjournalist Jan Kees Kokke in een
beschouwing over het aanstaande Europees kampioenschap in Amstel-
veen. ‘Oneindig diep’ is een Japanse spreuk die in elke ten tamani, elke go-
kamer aan de muur hangt. Laat wij binnenskamers en buitenskamers
grondig en waardig het debat voeren en stelling nemen. De symposia in
mei en juni? Go!

Oneindig diep territoriumspel

Jeroen Brouwer


