
Van de deken

Ooit heeft een advocaat in Washington een claim 
ingediend van 54 miljoen dollar tegen een 
stomerij die een, kennelijk favoriete, broek van 

betreffende advocaat was kwijtgeraakt. Het geval werd 
destijds uitgebreid besproken in Amerikaanse kranten. 
De rechtszaak sleepte twee jaar voort en kostte de Ko-
reaanse immigranten die eigenaar waren van de stomerij zo’n 100.000 
dollar aan ‘legal fees’. Zij moesten hun stomerij sluiten. Ik ontleen 
deze beschrijving aan een recent essay van Anthony Lewis in de ‘New 
York Review of Books’ met de titel ‘Shall we get rid of lawyers?’ Het 
bevat een recensie van het boek van Philip K. Howard ‘Life without 
lawyers: liberating Americans from too much law’. Howard houdt 
zich al lang met het onderwerp bezig. Zijn eerdere boeken heetten 
‘The death of common sense: how law is suffocating America’ (1995) 
en ‘The collapse of the common good: how America’s lawsuit culture 
undermines our freedom’ (2002).
 Natuurlijk kunnen we Howard en Lewis lezen als beschrijving 
van ‘Amerikaanse toestanden’ die ‘hier’ niet voorkomen. We kunnen 
kritiek op de advocatuur terzijde leggen door te benadrukken hoe 
belangrijk het is het publiek voor te lichten over waar een advocaat 
voor staat maar misschien weet het publiek dat onderhand wel. Het is 
onze taak is cliënten te beschermen tegen de risico’s en de ellende die 
procedures met zich mee kunnen brengen. 

Jan Leyten wees er in het NJB enkele jaren geleden al op 
dat de advocatuur zich ervoor moet hoeden juridische 
advisering te zien als het verrichten van ‘juridische klus-
jes’. De advocatuur moet zich in haar advisering ontwik-
kelen van een ‘ad causam’ oriëntatie naar een gerichtheid 
op mensen en hun contexten, meer ‘ad personam’ en 
‘ad relationem’. Recent probeert Richard Verkijk deze 
verschuiving in een nieuwe Gedragsregel te vervatten: 
‘(1) De advocaat dient zijn cliënt te adviseren over de 
voordelen en de nadelen van een mogelijk proces opdat 

de cliënt een verantwoorde beslissing kan nemen over al dan niet 
procederen. (2) Bij het procesadvies betrekt de advocaat kosten, kan-
sen, risico’s en feitelijke en juridische onzekerheden van een gerechte-
lijke procedure, naast eventuele alternatieven voor procederen, zoals 
schikkingsonderhandelingen en mediation of andere vormen van 
geschilbeslechting. (3) Voor zover deze voor zijn cliënt van belang zijn, 
zal de advocaat behalve juridische ook morele, economische en even-
tueel andere overwegingen betrekken bij het advies. (4) Een monde-
ling gegeven advies wordt zo mogelijk op schrift gesteld, bij voorkeur 
zo tijdig dat de cliënt om nadere uitleg kan vragen of om een second 
opinion kan verzoeken.’
 
Ik ben benieuwd naar uw opvattingen. Op 26 mei zullen we vanaf 
14.30 uur in De Bazel in Amsterdam uitvoerig de gelegenheid hebben 
erover van gedachten te wisselen.

Willem 
Bekkers

Shall we get rid 
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