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Ons imago
Els Unger

Ik hoor advocaten nogal eens zeggen dat ze op feestjes
liever niet meer vertellen welk vak ze uitoefenen. Want dan
resteert vaak maar één weg: in de verdediging schieten.
‘Ja, als het nodig is verdedig ik een verdachte van verkrachting of terrorisme.’ (...) ‘Ja, ik zal proberen hem vrij
te krijgen als er ernstige fouten zijn gemaakt in het opsporingsonderzoek.’ (...) ‘Nee, dat is de prijs die moet worden betaald om
ervoor te zorgen dat het proces volgens de afgesproken regels verloopt.’
Die discussies kunnen hoog oplopen, zeker als kort tevoren een geruchtmakende zaak de pers heeft gehaald. Je moet er maar zin in hebben, op zo’n feestje.
Daarentegen: de maatschappelijke verontwaardiging over de
Schiedammer Parkmoord is groot. Die zaak toont ook voor de andere
feestgangers ontegenzeggelijk aan dat er wel degelijk ernstige fouten
kunnen worden gemaakt in de opsporing en vervolging. Het zal je maar
gebeuren, ettelijke jaren in een cel zitten voor een misdaad die je niet
hebt gepleegd. Mogelijk vergelijkbare zaken hebben zich inmiddels
aangediend.
Wat intussen blijft irriteren, is dat de maatschappelijke discussie over
ons vak zo eenzijdig wordt gevoerd in termen van het strafrecht. Het
imago van de advocatuur is voor een belangrijk deel het imago van de
strafrechtadvocatuur.
Ook andere vrij-beroepsbeoefenaars hebben te kampen met ‘beeldvorming’. De accountants hebben Enron en Ahold, en notarissen zijn onnodige papierschuivers die slapend rijk worden. Deze laatste beroepsgroep
poogt wat aan het imago te doen. Onlangs is een nieuwe tv-campagne
van start gegaan. ‘Betrouwbare afspraken, de notaris durft er een eed op
te doen,’ luidt de slotzin van het spotje.
De notarissen hebben al sinds begin jaren negentig een apart potje
voor publiciteitscampagnes. De huidige tv-campagne, enkel te zien op
de publieke zenders, kost alles bij elkaar ongeveer een half miljoen euro.
Uiteraard is er een nulmeting gedaan, en wordt na verloop van tijd geevalueerd wat het effect van de campagne is geweest.
Is het weggegooid geld, of zou een dergelijke imagocampagne voor de
advocatuur een nuttige investering in de toekomst zijn? Het lijkt een
risico: er hoeft zich maar weer één incident met een advocaat voor te
doen en de investering gaat in rook op. Vertrouwen komt immers te voet
en gaat te paard. Of niet?
Ik wil graag weten hoe u hierover denkt. Laat u de proefballon zweven, of prikt u hem lek? Reageer op vandedekenAadvocatenorde.nl.
Over de uitkomst wordt gecorrespondeerd.
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