
Van de deken

De advocaat, held  
van de rechtsstaat…

Moet dit met een vraagteken of een uitroepteken?
 Wie herinnert zich niet de dag waarop je advocaat bent gewor-
den? Het officium nobile. Wat nou ouderwets? Enkel jurist zijn 

is iets anders dan het uitoefenen van een togaberoep, een echt juridisch 
metier, peiler van de rechtsstaat. Zo wil de samenleving een advocaat 
zien. Een – soms door de hele samenleving – belaagde burger weet wat 
het is om een advocaat naast zich te hebben. Zijn held.
 Het is logisch dat het imago van de advocaat beter is dan dat van zijn 
beroep. In dit land bepalen 15.000 advocaten dat imago. Het door de 
individuele advocaat en zijn kantoor geambieerde cliëntenbestand en 
dienovereenkomstige inkomen bepalen zijn imago.
 Wat stelt het beroep van advocaat nog voor? Een officium nobile? 
Jazeker, maar dan moeten we wel in actie komen op een aantal fronten.
 Destijds is ervoor gekozen dat iemand met uitsluitend een bepaalde 
academische vooropleiding meteen na beëdiging zich advocaat mag 
noemen, hoewel hij – zonder enige ervaring – dan aan het begin staat 
van een lang leerproces. Dat is nogal wat. In elk geval is dit systeem uit-
sluitend acceptabel als de stagiaire op een verantwoorde wijze wordt 
begeleid en opgeleid door een ervaren, serieuze patroon die een ander 
doel heeft dan het hebben van een hulpje voor een paar jaar: een soldaat 
die nooit een officier wordt. De cliënt denkt vaak dat hij te maken heeft 
met een volwaardig advocaat, lees; die over voldoende ervaring beschikt. 
Patroons én stagiaires hebben in deze een grote verantwoordelijkheid.
 Waar staat een advocaat voor? Dat niet elk jurist een advocaat is weet 
lang niet iedere burger. Of dat al niet erg genoeg is: er zijn ook nog nep-
advocaten. Tegen deze beunhazen moet hard worden opgetreden. Het 
ten onrechte voeren van de titel van advocaat is terecht een delict. 
 En dan zijn er ook nog andere nepadvocaten: zij die niet werken in 
– tenminste –  de ‘shadow van de law’. De heterogeniteit van de 
beroepsuitoefening is enorm toegenomen. Welke activiteiten onderne-
men advocaten onder de paraplu van hun beroep? Leggen wij ons daar-
bij grenzen op? Ook hierin dienen we aan het publiek duidelijkheid te 
verschaffen. 
 Laat het zijn van advocaat een waarborg zijn: een officium nobile 
voor de held van de rechtsstaat. Ik ben er niet gerust op dat het publiek 
die link legt. De titel voor het jaarcongres 2008 – De advocaat: held van de 
rechtsstaat –  schept verplichtingen. Maar dat deed het officium nobile 
toch al? Iedere rechtsstaat heeft kritische, eigenzinnige, lastige en dwar-
se advocaten nodig. Advocaten die dapper en heldhaftig zijn zodat de 
cliënt tot zijn recht kan komen. Geen held op sokken dus. Laat iedere 
Nederlandse advocaat aantonen dat hij of zij een echte advocaat is, geen 
nepadvocaat maar een held van de rechtsstaat.
 Geen vraagteken dus maar een uitroepteken.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl
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Actualiteiten

Ordenieuws
Sonja Boekman-
prijs voor effec-
tief diversiteits-
beleid 
Op 19 september 2008 wordt 
tijdens het jaarcongres van de 
Orde de Sonja Boekmanprijs 
uitgereikt. De prijs wordt voor 
de derde keer op rij in samen-
werking met OSR Juridische 
Opleidingen uitgereikt. Dit 
keer gaat de prijs naar het 
kantoor met het meest effec-
tieve diversiteitsbeleid voor 
vrouwen. 
 Met de Sonja Boekmanprijs 
wil OSR vrouwelijke advocaten 
stimuleren door te stromen 
naar hogere en topfuncties 
binnen de advocatuur. Met 
de uitreiking aan een kantoor 
hoopt OSR dat advocaten-
kantoren zich nog meer gaan 
inzetten voor diversiteit. 
Kent u een kantoor dat een 
diversiteitsbeleid hanteert 
dat zijn vruchten afwerpt, 
of werkt u bij zo’n kantoor? 
Nomineer dan dit kantoor 
vóór 18 augustus 2008. Meer 
informatie over voorwaarden 
en kandidaatstelling vindt u 
op www.osr.nl en www.advo-
catenorde.nl. 
Kandidaatstelling met moti-
vering kunt u richten aan OSR 
Juridische Opleidingen, t.a.v. 
Elise Nijenhuis, Postbus 19077, 
3501 DB Utrecht of per e-mail 
naar prAosr.nl. Meer informa-
tie:  www.advocatenorde.nl.

• Met de Sonja Boekmanprijs wil OSR 
vrouwelijke advocaten stimuleren 
door te stromen naar hogere en top-
functies binnen de advocatuur. Met 
de uitreiking aan een kantoor hoopt 
OSR dat advocatenkantoren zich nog 
meer gaan inzetten voor diversiteit.

Aanmelding 
profilerings- en 
specialisatie-
cursussen straf-
recht
Op 17 februari 1975 is op initi-
atief van de Nederlandse Orde 
van Advocaten de Stichting 
Strafrechtpraktijk opgericht. 
Artikel 2 van de statuten luidt: 
‘de Stichting heeft ten doel het 
bevorderen van het deskundig 
beoefenen van de strafrecht-
praktijk door advocaten’. De 
Orde heeft vanaf de oprichting 
het secretariaat voor het be-
stuur van de Stichting gevoerd.
 Het bestuur van de Stichting 
Strafrechtpraktijk en de Orde 
hebben in onderling overleg 
besloten de secretariaatsvoe-
ring met ingang van 1 juli 2008 
over te dragen aan Organisa-
tiebureau Millipedes te Doorn. 
De daadwerkelijke cursusorga-
nisatie blijft in handen van het 
Willem Pompe Instituut voor 
strafrechtwetenschappen te 
Utrecht.
 Van oudsher vervult een 
medewerker van de Orde de 
functie van secretaris/penning-
meester van het bestuur van de 
Stichting Strafrechtpraktijk. 
Deze verbintenis tussen Orde 
en Stichting blijft gehand-
haafd.

Nieuw adres
Informatie over deelnamecriteria en 
aanmeldingsformulieren voor de 
Profileringscursus Straf(proces)recht 
en de Specialisatiecursus Strafrecht 
zijn te verkrijgen bij: Secretariaat 
Stichting Strafrechtpraktijk, Postbus 
308, 3940 AH Doorn, telefoon 0343-
432 374, fax 0343-420 142, secretari-
aatstrafrechtpraktijk@planet.nl. 
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