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Verschijnt elke twee weken, behalve in 

de zomer en aan het eind van het jaar

Dit is de jaarlijkse Redactiespecial van het Advocatenblad: 

het nummer is geheel samengesteld door de onafhanke-

lijke redactie, is gewijd aan één thema en bevat niet de

gebruikelijke rubrieken.

Redactie

mr. W.K. van Duren

mr. W. Heemskerk

dr. L. Hesselink 

mr. A.A.M. van der Meer

mr. P.F.P. Nabben

mr. G.J. van Oosten

mr. L.N.J.B. van Osch

mr. M. Perfors

mr. M. Ynzonides

Eindredactie

Linus Hesselink

Redactie-adres

L. Hesselink

Elsevier Bedrijfsinformatie bv

tel. 070-4415226, fax 0704415919

e-mail: l.hesselink@ebi.nl

Vormgeving

Villa Y, Andre Klijsen, Den Haag

Correctie

Fred Luiten, Leiden

Druk

Drukkerij Groen bv, Leiden

Advertenties

Brouwer’s Direct Marketing bv

Postbus 90, 2380 AB Zoeterwoude

tel. 071-5897621, fax 071-5890580

e-mail: bdmbv@euronet.nl

Advertentietarieven op aanvraag

Personeelsadvertenties: ƒ 3,70 per mm

bij een kolombreedte van 40 mm

Inzendtermijn afl. 2002-2: 29 december 2001

afl. 2002-2: 12 januari 2002

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit blad mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens -

bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,

opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van

gedeelte(n) uit deze uitgave in bloem lezingen, readers en

andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) dient men zich

tot de uitgever te wenden.

C O L O F O N Valse uitgave
‘Een advocaat dient wijs en betrouwbaar te zijn, rust uit te

stralen’, aldus algemeen deken Guensberg dit voorjaar in

dagblad Trouw. Een advocaat moet zich zo gedragen ‘dat het

vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefe-

ning niet wordt geschaad’ (gedragsregel 1). Kortom, een advo-

caat zij betrouwbaar – een rots in de juridische branding

waarin de cliënt zijn hoofd toch al moeizaam boven water

houdt.

De advocaat lijkt gebukt te gaan onder veeleisende gedrags-

regels, terwijl alle anderen slimme spelletjes spelen, en dat ook

nog vlak voor zijn neus: valse handtekening, valse uitspraak,

valse sleutel, vals inzicht, valse bescheidenheid. Zo kan hij of

zij wel eens in de verleiding komen om ook die andere regels

te volgen, om de korte en effectieve weg te nemen, de weg die

niet altijd de netste is. Toch lijkt dat maar weinig te gebeuren,

vaak lijkt de balie niets anders dan een multi-inzetbaar huur-

lingenleger om de Valsheid van de Mensch te bedwingen, te

compenseren of te wreken.

Toen redactielid Willem Heemskerk afgelopen zomer met

het idee kwam de redactiespecial dit jaar te wijden aan alles

wat vals! was, ging een groot gejuich op. Dat we daar niet

eerder aan hadden gedacht. Wat er allemaal niet vals! was:

valse akte, valse kunst, valse boekhouding, valse rechters...

Met zo’n nummer zouden we meteen een verfrissend serum

hebben ontwikkeld tegen een gezapige Kerst.

Al snel rolden de teksten over valsheidsdelicten en vals-

heidsincidenten over tafel. Natuurlijk moesten ook valse

honden worden besproken – dat werd het ultieme stuk over

‘hond en recht’– en valse namaak. En valse cliënten, ook daar-

van wist iedereen aardig wat voorbeelden te noemen.

Uiteindelijk moesten ook advocaten zelf er aan geloven. We

vonden een rechter die wilde vertellen welke slinkse advoca-

tenkunstgrepen hij van dichtbij had meegemaakt. En de redac-

tieleden schetsten zelf allerhande valse trucs van advocaten,

vooral handigheidjes die andere advocaten plegen te bedrijven.

Zo vals zijn we ook wel weer. En we hopen dat u niks beter

bent, dat u veel valse tranen zult plengen bij het lezen van al

die schendingen van wat een advocaat (niet) behoort te doen.

(LH)


