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Woorden die je moet proeven alvorens ze uit te spreken. Probeer het maar
eens. Cum decoro. Het liefst met een bijbehorende draaiende handbeweging
waarmee je onderstreept zichtbaar te zoeken naar een adequate vertaling.
Latijn, met een snufje Italiaans. Betekent zoveel als ‘met waardigheid’, ‘met
zelfgevoel’. ‘The young lawyer shall be entitled to inform the public about
his or her professional services provided that he or she does it cum decoro.’
Eén van de twaalf aanvaarde beginselen op de jaarvergadering van de Asso-
ciation International des Jeunes Avocats (AIJA), voertaal overigens hoofdzake-
lijk Engels, in Napels.

De door de zee en ouderdom verweerde palazza’s in deze stad hebben
overweldigend veel balkons. Een organisatie als AIJA is overdrachtelijk een
balkon met uitzicht op de wereld. Opgericht in 1962 en bedoeld voor voor-
al individuele advocaten tot 45 jaar. Inhoudelijke inspanning wordt
gecombineerd met ‘innemende’ ontspanning. Er wordt een groot aantal
commissies onderhouden op verschillende terreinen van het recht, over
het algemeen internationaal- en ondernemingsrechtelijk georiënteerd.
Maar er zijn ook standing commissions op het gebied van arbeid, familie- en
mensenrechten. De AIJA is ambitieus en wil zich ontwikkelen tot ‘the only
global association of young lawyers’. Dat lijkt wat meer haalbaar doordat
met wijziging van de statuten nu ook bedrijfsjuristen (ook de niet-advoca-
ten) lid mogen worden. Een stokpaardje van oudgediende mr. Gijs Heu-
tink, die en passant voor bewezen diensten door de AIJA werd bedankt.

Nederland is sowieso overtuigend vertegenwoordigd. Niet alleen door
de actieve inbreng van velen, maar in het bijzonder door de verkiezing van
de Amsterdamse advocaat Frans Duynstee tot voorzitter voor het komend
jaar. Ik feliciteer hem van harte. De fiscalist Michiel Groenland werd geko-
zen in het Executive Committee. Nationaal wordt een coördinerende rol
vervuld door de Haagse advocaat Nick Surber. Het is aan de nieuwe voor-
zitter om cum decoro op grondslag van de aanvaarde beginselen de opvat-
tingen van jonge advocaten uit te gaan dragen.

Wat vindt u bijvoorbeeld van het negende beginsel? De jonge advocaat
heeft een sociale verantwoordelijkheid: ‘... he or she is committed to pro
bono’. Ik zou zeggen: laat maar zien! Of een andere: de jonge advocaat
heeft recht op passende scholing op een rechtsgebied waar zijn belangstel-
ling naar uitgaat, en recht op informatie over zijn groeimogelijkheden.

Nieuwe – existentiële – uitdagingen én vragen voor de opgeluchte mede-
werker met de stageverklaring nét op zak. Kijk vooral nieuwsgierig om je
heen, in binnen- of buitenland, geniet van het professionele (voor)uitzicht
en blijf afwegingen maken.

Voor de geconcentreerde stagiair vormt een Jonge Balievereniging
meteen al een prima inpandig balkon. Zij draagt bij aan opleiding en
brengt lotgenoten bij elkaar. De vernieuwde portal jongebalie.nl oogt fris
en geeft meteen verbinding naar negen plaatselijke verenigingen. Werk in
uitvoering van Jonge Balie Nederland betreft een onderzoek naar de
arbeidsvoorwaarden van jonge advocaten. Met niet alleen aandacht voor
de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook gericht op het
functioneren in de praktijk. Hoe zit het met werkbeleving en begeleiding
op kantoor? Interessant, want of je nu verantwoordelijkheid draagt voor
de continuïteit van een groot of klein kantoor, het jeugdige deel vormt wel
het human capital als niet-zichtbare post op de balans.

Twee jaar geleden heeft de Amsterdamse vereniging nog geënquêteerd.
Een punt van zorg betrof toen de mate waarin kantoren stagiairs in staat
stellen (her)tentamens en VSO’s voor te bereiden. En het opdoen van pro-
ceservaring. De beroepsopleiding werd toen kritisch beoordeeld. Ten slotte
werden er aanwijzingen gevonden voor het bestaan van arbeidsovereen-
komsten in strijd met beroepsregels. Spannend wat een landelijke monitor
anno 2004 gaat opleveren.

Stagiairs én medewerkers moeten praktijk voeren, zich voortdurend
scholen, acquisitie plegen, een gaatje houden voor nevenactiviteiten en
dan ook nog buiten de advocatuur hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend
moeten zij daarvoor in de gelegenheid worden gesteld door hun patroons
en werkgevers. Maar het cum decoro in een duiding van zelfrespect richt
zich aan het eind van de – soms lange – dag primair tot de jongere om zelf
te bedenken en aan te geven waar hun grenzen liggen, en waar deze wor-
den overschreden. Het Jonge Baliecongres zal dit jaar plaatsvinden op 4 en
5 november.

Jonge Balie. Smaakt robuust, met traditioneel een pittige afdronk.
Proef maar eens.

Cum decoro

Jeroen Brouwer
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