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Voorwoord 

Op 23 juni van dit jaar bestond de Nederlandse 
Orde van Advocaten veertig jaar. Op 2 oktober wordt 
dit jubileum officieel gevierd op de jaarvergadering in 
Den Haag. Tussen beide data in verschijnt deze 
aflevering van Justitiele Verkenningen, die naar 
aanleiding van dit jubileum is gewijd aan de 
advocatuur. Dr. A. Klijn is opgetreden als gastre-
dacteur. Hij is verantwoordelijk voor de opzet en 
voor de uitnodiging en inhoudelijke begeleiding van 
de auteurs. 

Het nummer wordt geopend met een fragment uit 
de roman De stad der wonderen van de Latijns-Ameri-
kaanse auteur E. Mendoza. Hierin wordt een treffend 
beeld gegeven van het archetype van de advocaat: 
een alleen opererende vrije beroepsuitoefenaar die 
zich niet alleen als jurist geplaatst ziet tegenover 
collega-juristen als rechters en officieren van justitie, 
maar die ook, als ondernemer, een nieuwe markt weet 
aan te boren door in te spelen op veranderende 
maatschappelijke verhoudingen. 

Het themadeel handelt over de concrete ontwikke-
lingen in het beroep van de advocaat in Nederland. 
Het valt in twee delen uiteen. Het eerste bevat vier 
artikelen over de naoorlogse ontwikkelingen van de 
Nederlandse advocatuur. Het tweede deel betreft 
vergelijkingen met het buitenland om het zicht op de 
Nederlandse advocatuur te verbeteren. Het gaat om 
impressionistische vergelijkingen van de Nederlandse 
advocatuur met die in Duitsland, Engeland, Frankrijk 
en de Verenigde Staten. 

In de eerste bijdrage schetsen de onderzoekers A. 
Klijn, J.G.C. Kester en F.W.M. Huls, aan de hand 
van bestaand onderzoekmateriaal en statistische 
gegevens, de ontwikkelingen in de advocatuur op drie 
niveaus: veranderingen in omvang en samenstelling 
van de beroepsgroep, in de interne organisatie en in 
de aard van de dienstverlening. Wat de omvang van 
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de advocatuur betreft, weerleggen de auteurs het veel 
voorkomende idee dat de Nederlandse balie een zeer 
spectaculaire groei heeft doorgemaakt. Tegen de 
achtergrond van de groei in de zakelijke dienstver-
lening in ons land en die in het aanbod aan hoger 
opgeleiden, heeft de advocatuur de ontwikkelingen 
`Iceurig' gevolgd. Wat betreft de interne organisatie 
lijkt de grote publicitaire aandacht voor megakan-
toren wat overdreven: 'Nog altijd werken op 
ongeveer 90% van de kantoren niet meer dan vijf 
advocaten.' Wat betreft de aard van de dienstver-
lening schetsen de auteurs het succes van de sociale 
advocatuur, waar momenteel 10% van de balie 
werlczaam is, en besteden zij aandacht aan de meer 
recente tendens tot steeds verdergaande specialisatie. 

De artikelen van E.E. Minkjan en M. Berends 
beschrijven de Nederlandse balie vanuit een volstrekt 
polaire invalshoek: Minkjan schetst, van bovenaf, de 
ideele ontwikkeling van de advocatuur zoals die naar 
voren komt uit de jaarredes van de dekens van de 
Orde van 1952 tot 1991 en Berends beschrijft, van 
onderop, de dagelijkse gang van zaken op een 
doorsnee advocatenkantoor. 

In het laatste artikel van dit eerste onderdeel 
beschrijft Th. A. de Roos het ontstaan en de ontwik-
keling van de sociale rechtshulpbeweging en de 
tegenstellingen die daarbinnen zijn ontstaan. Interne 
spanningen werden ten dele veroorzaakt door 
onenigheid over 'de zuiverheid in de `sociale' leer'. 
Verder bespreekt De Roos het overheidsbeleid inzake 
de rechtshulp, in het bijzonder de nieuwe Wet op de 
rechtsbijstand. Hij besluit met de constatering dat de 
`rijen van taaie, trouwe, toegewijde en talentvolle 
sociale advocaten' zichtbaar uitdunnen en meent dat 
als gevolg daarvan `een kwaliteitslacune kan ontstaan 
onder de verleners van rechtsbijstand in de sociale 
sfeer'. 

Het tweede onderdeel bestaat uit korte reflecties 
over opvallende kenmerken van de Nederlandse en 
een tuitenlandse' balie. 

E.R. Blankenburg en U.W.G. Thole vergelijken de 
Nederlandse balie met die in Duitsland. Daarbij 
benadrukt Blankenburg de verschillen, die vooral tot 
uiting komen in de grotere interne differentiatie en de 
sterkere externe concurrentie waaraan de Neder-
landse balie, in vergelijking met de Duitse, onder-
hevig is. Evenals Klijn c.s., relativeert ook 
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Blankenburg de groei van de Nederlandse balie door 
erop te wijzen dat de Duitse balie ruim twee keer zo 
groot is. Thole meent dat de ook door hem geconsta-
teerde verschillen zullen verdwijnen door recent 
opgetreden veranderingen in de Duitse advocatuur. 

H.F.P. Ietswaart zet uiteen hoe de ideologie van de 
Franse advocatuur, waarin onafhankelijkheid voorop 
staat, de ontwikkeling van een adequate sociale 
advocatuur heeft belemmerd. Zij concludeert dat in 
dit opzicht 'de Nederlandse advocatuur de laatste 
vijfentwintig jaar creatiever is geweest dan de Franse'. 

Uit de twee volgende bijdragen blijkt dat de 
Engelse advocatuur wel erg sterk verschilt van de 
Nederlandse. Tot voor kort was het voor mensen uit 
minder bevoorrechte milieus praktisch onmogelijk 
'barrister' te worden. H.M. Gubby schrijft dat hoofd-
zakelijk toe aan verschillen in de maatschappelijke en 
politieke cultuur van beide landen. Terwijl Groot-
Brittannie nog steeds tot op grote hoogte een klassen-
maatschappij vormt, is in Nederland de verzuiling op 
levensbeschouwelijke grondslag van grotere 
betekenis. J.A. Roelvink en F.M. Schlingmann geven 
vervolgens een gedetailleerde beschrijving van het 
verschil binnen de Engelse advocatuur tussen 
'barristers' en 'solicitors'. 

De beroepspraktijk in de Verenigde Staten, ten 
slotte, is volgens J. Griffiths in feite niet te vergelijken 
met die in Nederland. Enerzijds is het Nederlandse 
beroep van advocaat veel nauwer begrensd dan dat 
van de Amerikaanse 'private practioner'. Anderzijds 
is de Nederlandse advocaat in wezen een `technicus', 
terwijl de Amerikaanse 'lawyer' veel meer een 
`politicus' is. Dit laatste verschil illustreert Griffiths 
als volgt: 'het juridische niveau van het Amerikaanse 
recht met betrekking tot de vrijheid van menings-
uiting is veel hoger dan in Nederland, maar in de 
praktijk is de ruimte om voor allerlei opvattingen 
gehoor te vinden in Nederland, zo vermoed ik, 
groter.' T. de Waard gaat in op de factoren die het 
aansprakelijk stellen van de medeburger in de V.S. tot 
een nationale sport hebben gemaakt en beschrijft de 
dominante rol die 'het ingewikkelde en tegelijk 
onvoorspelbare recht' in de Amerikaanse samenleving 
speelt. 
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Een advocaat 

in zijn beroep ging het hem voor de wind: toen hij - 
don Humbert Figa i Morera - veertig was had hij een 
van de bekendste advocatenkantoren van Barcelona; dit 
was echter geen bekendheid in posit/eve zin, en wel om 
de volgende reden: halverwege de negentiende eeuw zou 
weliswaar niemand die by zijn voile verstand was, 
durven ontkennen dat iedereen voor de wet gelijk was, 
maar in werkelijkheid ging het heel anders toe. (...) De 
pauper kende zijn rech ten niet en als by ze we/ gekend 
had, dan had by niet geweten hoe ze te gebruiken en 
zelfs als by dat wel geweten zou hebben, staat het te 
bezien of de just itie ze erkend zou hebben; by delfde 
altijd het onderspit. De justitie had bier weinig, maar 
we/ zeer duidelijke ideeen over. 

In die tijd had men een rotsvast vertrouwen in de 
wetenschap: voor elk verschynsel was een duideleke 
oorzaak aan te wijzen dacht men. Als men deze oorzaak 
kon isoleren, kon men een onveranderlijke wet formu-
leren die voor alle soorten gevallen gold: aan de hand 
van een paar onveranderlijke wetten kon men feilloos de 
toekomst voorspellen. En zo werd ook het menselijk 
gedrag benaderd: men zocht dritfveren en leidde daaruit 
wetten al Op dit gebied had men de keuze uit verschil-
lende theorieen: sommige mensen beweerden dat de 
erfelijkheid de bepalende factor was (...) anderen zagen 
het milieu waarin ietnand geboren was als de bepalende 
factor; weer anderen de opvoeding die iemand gekregen 
had enzovoort. Er waren ook mensen die met de vrije 
wil op de proppen kwamen, maar bun argumenten 
sloegen niet aan: met die theorie komen we nergens, 
werd bun gezegd. Het determinisme was in de mode en 
maakte het /even een stuk eenvoudiger, vooral voor 
degenen die het menselijke gedrag moesten beoordelen. 
De rechters geloofden in gerechtigheid maar pasten het 
recht volkomen naar eigen inzicht toe. Ze gingen weinig 
genuanceerd te werk: na een blik op de beklaagde 
hadden ze bun oordeel al klaar. (...) 

Als de dader van het misdryf een pauper was, namen 
ze niet eens de moeite om achter zijn beweegredenen te 
komen. Niet alleen waren ze door erfelijke aanleg 
geneigd het slechte pad op te gaan, dachten de rechters, 
maar ook werd deze neiging niet door enig geloof 
fatsoen of beschaving beteugeld. In dat opzicht waren 
ze het met de sociologen eens. (...) 
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Tegenover deze stand van zaken stelde don Humbert 
Figa i Morera, zelf van eenvoudige komaf, een geheel 
andere, meer praktische visie: wat de armen die een 
misdrijf plegen missen, dacht hij, is een goede advocaat 
die voor hen de kastanjes uit het vuur haalt. Dat was 
waar: geen enkele pleitbezorger stelde zijn talenten ter 
beschikking van een pauper. Ze boden allemaal hun 
diensten aan nette mensen, aan mensen met klinkende 
namen aan. Aangezien die er maar weinig waren, 
waren er ook maar weinig advocaten die een behoorlijk 
inkomen hadden. De armen, dacht don Humbert Figa i 
Morera, vormden een braakliggend terrein dat 
ontgonnen moest worden; de vraag is alleen hoe. (...) 

Hy begon de misdeelden geregeld te bezoeken; hij 
bood hen zijn hulp en kennis aan, hij had speciale 
kaartjes met gotische letters laten drukken die makke-
lijker te lezen waren dan de gebruikelijke kaartjes. Als u 
zich in de nesten heefi gewerkt, denk dan aan my, zei 
hij tegen de misdeelden en overhandigde hen zijn 
kaartje. 	kreeg de meest hopeloze zaken aange- 
boden en nam ze graag aan; hij behandelde zijn 
clienten met respect, zonder spot of arrogantie en werkte 
heel serieus aan zijn zaken. Aanvankelijk dachten de 
rechters en officieren dat hij handelde uit altruisme; ze 
probeerden hem te ontmoedigen: Verspil uw tijd niet, 
waarde collega, zeiden ze, deze mensen zijn slecht, ze 
zijn geboren voor de misdaad, ze horen in de gevan-
genis. Hg hoorde deze argumenten eerbiedig aan, maar 
nam ze niet in overweging; in zijn hart was hij het met 
hen eens, het ging hem louter en alleen om de decla-
ratie. Hy was door missionarissen opgevoed, zij hadden 
hem geleerd geduld te hebben en overal ja op te zeggen. 

Tegen alle verwachtingen in won hij het merendeel 
van zijn zaken: als geen ander kende hij de kneepjes 
van het vak en telkens weer wist hij op listige wijze zijn 
doel te bereiken; ondanks de algemene verontwaar-
diging moesten de rechters en magistraten hem in het 
gelijk stellen (...). De vrijgesproken misdadigers konden 
ook niet van hun verbazing bekomen: ongelovig en 
oprecht nieuwsgierig vroegen ze hem: waarom helpt u 
ons, meneer de advocaat? Ze dachten een heilige voor 
zich te hebben. Voor het geld antwoordde hij, opdat ik 
rekeningen kan versturen.' 

Uit: E. Mendoza, De stad der wonderen; een kroniek 
van het woelige Barcelona van rond de eeuwwisseling. 
Amsterdam , Arena, 1986. 
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Advocatuur in Nederland 

1952-1992 

dr. A. Klijn, drs. J. G. C. Kester en 
drs. F. W. M. HuIs" 

Jubilea zijn bij uitstek gelegenheden voor bespiege-
lingen: betogen die terugblikken en vooruitzien, die 
gewag maken van geboekte wapenfeiten en 
openstaande wensen, die reppen van opgegeven 
illusies en nog in het vaandel staande idealen. De 
opbouw van dergelijke betogen mag verschillen, de 
boodschap staat vast: met het overschrijden van de 
bewuste datum is een belangrijk hoofdstuk toege-
voegd aan de geschiedenis en een niet minder belang-
wekkend chapiter ligt in het verschiet. Zo gaat het en 
zo zal het ook bij dit jubileum van de Orde van 
Advocaten gaan. 

Deze bijdrage vormt zo'n terugblik: gepoogd wordt 
een aantal manifeste ontwikkelingen die zich in de 
beroepsgroep hebben voorgedaan, in onderlinge 
samenhang te presenteren. Daarbij zullen aan de orde 
komen de groei van de advocatuur, de veranderende 
samenstelling ervan en wijzigingen in de organisatie 
en de aard van de dienstverlening. Wij doen dit aan 
de hand van eerdere, her en der gepubliceerde 
gegevens afkomstig uit sociaalwetenschappelijk 
onderzoek, registraties en statistieken.' Die keuze is 
met opzet gemaakt, want als er jets opvalt aan het 
bestaande beeld der balie in ons land dan is het wel 

* A. Klijn is als onderzoeker verbonden aan het WODC van 
het ministerie van Justitie en parttime universitair hoofd-
docent bij het Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving 
van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniver-
siteit Groningen. J. G. C. Kester en F. W. M. HuIs zijn 
wetenschappelijk medewerker bij de studiedienst van de 
hoofdafdeling Statistieken van rechtsbescherming en 
veiligheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 
Voorburg. 
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het gefragmenteerde karakter ervan. In die situatie is 
het nuttig eens orde op zaken te stellen door een 
poging tot verzameling en ordening te wagen. 

Omdat cijfers en grafieken niet voor zichzelf 
spreken, worden ze hier geordend en toegelicht aan 
de hand van de achterliggende sociale context: de 
maatschappelijke veranderingen ten gevolge van 
demografische, economische, sociaal-culturele en 
politieke verschuivingen. Vooral de veranderingen in 
de structuur van de werkgelegenheid in ons land zijn 
relevant voor de veranderingen in de beroepsgroep. 
Uit de studie van Kloosterman en Elfring (1991) 
blijkt hoe ingrijpend de Nederlandse samenleving in 
dit opzicht na de Tweede Wereldoorlog - en vooral 
gedurende de laatste twee decennia - van karakter is 
veranderd. Kloosterman en Elfring beschrijven de 
transformatie van een industriele naar een 
post-industriele maatschappij, gegeven een sterk 
expanderende en differentierende dienstensector. 
Deze expansie wordt naar hun inzichten veroorzaakt 
door een toenemende vraag naar diensten bij een in 
verhouding tot andere sectoren geringe groei in 
arbeidsproduktiviteit die voortvloeit uit de aard der 
diensten. De toenemende complexiteit van de 
maatschappij `dwingt daarbij tot een steeds verder-
gaande differentiatie in diensten'. 

Het ligt voor de hand de ontwikkelingen binnen de 
beroepsgroep der advocatuur - als `erbij geroepenen', 
als dienstverleners van huis uit - te schetsen tegen de 
achtergrond van bovengenoemde trend. Hoe verging 
het de Nederlandse balie als het georganiseerde 
aanbod van rechtskundige dienstverlening sedert de 
Tweede Wereldoorlog? Welke veranderingen hebben 
zich binnen de beroepsgroep voorgedaan en hoe 
verhouden die zich tot die in de bredere maatschap-
pelijke context? Wat leert ons een dergelijke 
beschrijving over de positie van de balie? Op die 
vragen wil deze bijdrage een antwoord geven met het 
oog op de verschillende gestalten van de balie in de 
loop der tijd. Een terugblik in drievoud: de verande-
rende beroepsgroep in tal en samenstelling, de zich 
wijzigende interne organisatie en de veranderingen in 
de aard van de dienstverlening. 
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De beroepsgroep 

Kr/nip en groei 

Een obligaat gegeven dat naar verwachting atom 
vermelding zal krijgen, is de groei van de beroeps-
groep (zie bijlage I). In de afgelopen veertig jaar is 
het aantal advocaten in ons land verdrievoudigd: van 
1970 in 1952 tot 6716 in 1991. Deze groei heeft zich 
allesbehalve geleidelijk voltrokken. Tot aan 1970 is er 
van een toename in omvang geen sprake; het aantal 
advocaten schommelt constant rond de 2000. Pas in 
de twee volgende decennia zet de groei in met een 
gemiddelde van 5% per jaar. Ms dit tempo doorzet, 
zal in het jaar 2000 een aantal van meer dan 10.000 
advocaten worden bereikt. Anders wordt het beeld als 
men niet afgaat op de omvang in absolute zin, maar 
deze beziet in samenhang met de ontwikkeling in de 
omvang van de bevolking. Dan blijkt dat er in de 
jaren vijftig en zestig zelfs een duidelijke inkrimping 
van het beroep heeft plaatsgevonden: van 19 
advocaten per 100.000 inwoners in 1950 tot 15 in 
1970. 2  De vervolgens ingezette groei tot 45 advocaten 
per 100.000 inwoners in 1991 krijgt daarmee extra 
relief.' 

In plaats van de omvang van de totale bevolking, 
kan men ook het aantal werkzamen in de bevolking 
als referentie nemen voor de groei van de advocatuur. 
In de afgelopen 40 jaar is de Nederlandse bevolking 
toegenomen met 57%; daarbinnen groeide de 
beroepsbevolking met 84% en het aantal werkzame 
personen met 73%. De verdrievoudiging van de balie 
kan bijgevolg maar voor krap een derde deel worden 
toegeschreven aan de groei van het aantal 
werkzamen. Veel belangrijker is de verandering die 
zich in de samenstelling van de beroepsbevolking 
heeft voltrokken. Deze kan worden beschreven aan de 
hand van ontwikkelingen op het niveau van de 
werkgelegenheidssectoren, de veranderingen in het 
opleidingsniveau en de veranderingen binnen het 
kader van de beroepen zelf. 

- Verschuiving in beroepssectoren 
De eerste en meest globate wijziging in de structuur 

van de werkgelegenheid in ons land betreft de 
stapsgewijze verschuiving van de primaire sector 
(landbouw, visserij, mijnbouw) naar de secundaire 
(industrie en bouwnijverheid) en, vervolgens, naar de 

12 	Justitiele Verkenningen, jrg 18, nr. 8, 1992 



tertiaire (commerciele en niet-commerciele dienstver-
lening).4  De expansie van de dienstverlening heeft 
zich voltrokken in de jaren zeventig en tachtig. In 
1947 was 42% van de beroepsbevolking werkzaam in 
die sector en in 1960 45%. Pas daarna treedt de groei 
in: in 1971 bedraagt het aandeel 54%, in 1981 63% en 
in 1991 70%. Men ziet dat in de jaren zeventig een 
versnelling van de groei optrad. In absolute aantallen 
gerekend, is de sector bijna verdrievoudigd (tot ruim 
4,5 miljoen personen). 

Binnen de dienstverlening onderscheiden Kloos-
terman en Elfring vier sub-sectoren: producenten-
diensten, distributieve diensten, persoonlijke diensten 
en kwartaire diensten. De zakelijke dienstverlening is 
een onderdeel van de producentendiensten en het is 
de zakelijke dienstverlening die - vooral in de jaren 
1979-1990 - de grootste procentuele groei in werkgele-
genheid te zien geeft (Kloosterman en Elfring, 1991, 
pp. 101, 119). Het aantal daarin werkzame personen 
is sinds 1947 ruim verachtvoudigd en ligt thans op 
ruim 400.000. De rechtskundige dienstverlening - en 
dus ook de dienstverlening van de advocatuur - vormt 
een belangrijk element van de zakelijke dienstver-
lening. 

Uit figuur 1 - waarin het verschil in het verloop 
van de lijnen het verschil in groeitempo weergeeft - 
valt af te leiden, dat het aandeel van de advocatuur 
binnen de zakelijke dienstverlening betrekkelijk 
gering is gebleven en enigszins fluctueert. 

- Toename van hoger opgeleiden 
Het bezit van het doctoraaldiploma Nederlands 

recht is een noodzakelijke voorwaarde voor 
toetreding tot de balie. Daarmee hebben we van doen 
met een specifiek segment van het aanbod op de 
arbeidsmarkt. De groei van de advocatuur kan 
worden gerelateerd aan de ontwikkeling van dat 
segment. 

In de jaren vijftig schommelde het aantal afstude-
renden rond de drieduizend per jaar. In de jaren 
zestig zette een sterke stijging in en nu ligt dat aantal 
om en nabij de twintigduizend. De categorie afstude-
rende juristen laat een nagenoeg vergelijkbare 
ontwikkeling zien: van driehonderd afstuderenden in 
het begin van de jaren zestig naar ruim drieduizend 
in het begin van de jaren negentig. 5  
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Figuur 1: Inwonertal, werkzame personen, dienstverlening totaal, 
zakelijke dienstverlening on advocatuur; 1947-1991 jlogaritmischj 
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Figuur 2: Ontwikkelingen van enkele beroepsgroepen; 1960-1990 
(indexcijfers; 1960=100) 
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Dit aanbod vormt voor de balie de belangrijkste 
bron voor de recrutering van haar stagiaires. De 
laatste zeven jaar bedroeg die jaarlijkse aanwas bij de 
balie (het aantal nieuwe stagiaires) circa 15% van het 
aantal afstuderende juristen. Helaas weten we niet 
hoe groot dit aandeel was, gemeten over een langere 
periode. Gezien de verschillen in de groeicurves van 
het aantal afstuderende juristen en van de 
advocatuur, mag worden verwacht dat dit aandeel 
door de tijd heen gefluctueerd heeft. Dit aandeel was 
vroeger echter groter dan nu. Een aanwijzing hiervoor 
is, dat in 1947 de balie 20% vormde van het totale 
bestand aan afgestudeerde juristen, terwijl dat in 1991 
12% was. Men ziet dus per saldo en op termijn een 
relatief verlies aan wervingskracht van de balie. 

- Veranderingen in beroepen 
Advocaat is, naast rechter, officier van justitie en 

notaris, een `typisch juridisch' beroep. Deze 
aanduiding impliceert dat de werkzaamheden die 
bepalend zijn voor een adequate beroepsuitoefening 
nagenoeg geheel bestaan uit het toepassen van rechts-
regels. Daarnaast zijn er natuurlijk ook juristen 

1990 
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werkzaam in beroepen, waarvoor de juridische 
opleiding feitelijk minder of in het geheel niet 
noodzakelijk is. 6  De groei van de advocatuur kan 
worden afgezet tegen die van academische beroepen 
in het algemeen en die van de typisch juridische 
beroepen in het bijzonder. 

Parallel aan de sterke stijging van het aantal 
academici, is het aandeel van de `academische 
beroepen' binnen de beroepsbevolking sterk toege-
nomen. Bedroeg in 1960 het totale aantal hoger 
opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking ruim 
1% (57.000), in 1990 is dat 7% (410.000)? Zoals te 
verwachten valt, varieert binnen het totaal aantal 
hoger opgeleiden het aandeel van verschillende 
beroepen per periode (zie figuur 2). 

Men ziet dat de groei van de juridische beroeps-
groep als geheel niet sterk afwijkt van de gemiddelde 
groei van de `academische' beroepsgroepen en, 
voorzover dat wel het geval is, ligt die groei zelfs lets 
onder het totale gemiddelde. Daarentegen geven de 
beroepsgroepen van economen, accountants, wiskun-
digen en van overige wetenschappelijke vakspecia-
listen (waaronder sociale wetenschapsbeoefenaren, 
personeels en beroepsadviseurs en taalkundigen) een 
duidelijk sterkere groei te zien. 

Ten slotte kan men de advocatuur bezien in de 
context van het typisch juridische beroep. Deze 
vergelijking - zie figuur 3 - brengt twee zaken aan het 
licht. Allereerst springt de naar verhouding sterke 
groei van de balie in het oog. Met uitzondering van 
de administratieve rechtspraak kent geen van de 
andere beroepen in de jaren zeventig een navenante 
ontwikkeling. 8  Ten tweede ziet men de opkomst van 
nieuwe vormen van rechtshulpverlening in de vorm 
van de Bureaus voor Rechtshulp en de rechtsbijstand-
verzekering. 9  Hoewel in absolute termen gesproken 
dat nieuwe aanbod gering in omvang is, weerspiegelt 
deze opkomst het proces van functiedifferentiatie en 
de consequenties daarvan voor de concurrentiever-
houdingen, waarop reeds werd gewezen in het 
rapport `Toestand en toekomst van de Nederlandse 
balie' (Van Braam en Surie, 1972), geschreven op 
verzoek van de Algemene Raad. 
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Figuur 3: Specifiek juridische beroepen; 1950-1990 (logaritmisch) 
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Wijziging in herkomst en sekse 

- Herkomst 
Met de groei van de advocatuur is een wijziging 

gepaard gegaan in de samenstelling van de beroeps-
groep, zowel wat betreft sociale herkomst als sekse. 
De vraag naar de sociale samenstelling van de 
beroepsgroep van advocaten impliceert dat deze 
relevant wordt geacht voor de beroepsuitoefening. De 
vooronderstelling daarbij is, dat het juridische 
beroep, waar de articulatie van een variabele 
maatschappelijke normering centraal staat, bij uitstek 
gevoelig is voor (groeps)culturele ontwikkelingen." 

vraagstuk van de `sluiting' (sociale afgrenzing) 
van het beroep was actueel in de jaren veertig en 
vijftig: de periode rond het ontstaan van de Orde als 
publiekrechtelijk orgaan. Gedoeld wordt hier op de 
discussie omtrent de inrichting van de stage, met als 
knelpunten het verplichte examen ter afsluiting 
daarvan (en dus als voorwaarde tot toetreding) en het 
verbod op neveninkomsten, en later het gevecht om 
de betaling van de stagiaires. Prakken (1985, pp. 130 
e.v.) laat zien dat beide door het spraakmakende deel 
der Orde verdedigde eisen - te rechtvaardigen op 
strikt inhoudelijke gronden - niet zonder gevaar 
waren voor de toegankelijkheid van het beroep; een 
gevaar dat vooral voor buitenstaanders en slechts 
voor een kritische minderheid in de balie zichtbaar 
was: Wan deze geschiedenis blijft wel de indruk over 
dat de advocatuur in die tijd in feite nog een heel 
gesloten groep was van gezeten burgers die meestal 
wat geld 'van zichzelf' hadden en dat vanzelfsprekend 
vonden voor een advocaat.' (Idem, p. 142.) 

Maatschappelijke welstand fungeerde, al dan niet 
expliciet, als een kenmerk van de juiste komaf, 
waardoor anderen dan `ons soort mensen' meteen 
werden afgeschrokken. Een zwakke echo daarvan is 
nog hoorbaar in de in de kiem gesmoorde discussie 
over de herkomst van de `wilde jongens' van de 
sociale advocatuur. Het navolgende citaat spreekt 
voor zichzelf. `Ook toen ik vijftig jaar geleden mijn 
intrede in de advocatuur deed, kwam het voor dat 
meesters in de rechten advocaat werden, hoewel zij 
daarin door het milieu waarin zij waren opgevoed en 
door het gebrek aan beschaving niet thuis hoorden. 
Zij vielen op door gebrek aan zorg voor hun uiterlijk 
en door hun taalgebruik en door niet aanvoelen wat 
den advocaat betaamt en werden na korte tijd gestraft 
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of verdwenen uit de advocatuur' (Den Hartogh, 1974; 
curs. van ons). 

De typering door Prakken van de balie in de jaren 
vijftig als een gesloten (heren)stand aflcomstig uit de 
betere kringen, vindt ondersteuning in de cijfers. Zo 
is bekend dat tot in de tweede helft van de jaren 
zestig de rechtenstudie werd gekenmerkt door een 
absolute en relatieve oververtegenwoordiging van het 
hogere milieu. Twee derde tot de helft van de eerste-
jaars rechtenstudenten was daaruit afkomstig. Dat 
aandeel lag tot 1967 ongeveer 20 procentpunten 
boven het gemiddelde aandeel; daarna nam het 
verschil af, maar het aandeel bleef tot 1974 nog altijd 
duidelijk boven het universitair gemiddelde (Roos, 
1981, P.  20). 

Het aandeel van vrouwen onder de rechtenstu-
denten lag in dezelfde periode (in 1950 30% en in 
1960 26%) aanmerkelijk boven een vrij constant 
blijvend universitair gemiddelde (in 1950 15% en in 
1960 18%) (Roos, 1981, pp. 18 e.v.). Het vrouwelijke 
aandeel in de advocatuur schommelde in die periode 
rond de 7% a 8%." 

De instroom in de rechtenstudie vanuit de 
middelbare en lagere strata is positief beinvloed door 
de democratisering van het voortgezet onderwijs en 
door het feit dat de toegang tot die studie vanaf 1964 
niet meer is voorbehouden aan gymnasiasten (bij 
uitstek afkomstig uit de hogere klasse). De deelname 
aan de balie vanuit deze maatschappelijke catego-
rieen is bevorderd door een op dat moment gunstige 
arbeidsmarkt en de open toetredingsregulering van de 
advocatuur. Zo bleek van de advocaten die in 1979 
meer dan tien jaar in de balie werkzaam waren 94% 
afkomstig uit het hoogste milieu en 4% uit het 
laagste; de vergelijkbare cijfers voor de categorie met 
minder dan 4 jaar beroepservaring zijn 81% en 14% 
(Klijn, 1981, p. 23). Helaas beschikken we niet over 
meer recente cijfers, maar verondersteld mag worden 
dat de trend intussen niet gewijzigd is. 

Daarmee komen we bij de vraag wat de veran-
dering in de sociale herkomst van advocaten ertoe 
doet. BeInvloedt deze hun individuele praktijkuit-
oefening of is de toegenomen maatschappelijke 
openheid op collectief niveau van groter belang voor 
de wijze waarop en de mate waarin de advocatuur 
kan inspelen op maatschappelijke problemen en op 
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de daaruit voortvloeiende verandering in de vraag 
naar juridische bijstand? 

Om die vraag te beantwoorden, kan het ontstaan 
van de 'sociale advocatuur' als toets worden gebruikt. 
Zou de keuze voor de `sociale praktijk' samenhangen 
met herkomst? hit een analyse van een cohort 
advocaten die hun loopbaan begonnen in de periode 
van 1974 tot 1979, bleek dat de keuze voor een tradi-
tioneel kantoor of een advocatencollectief niet is 
gerelateerd aan herkomst (Schuijt-Lucassen, 1985; 
Klijn e.a., 1986). De conclusie luidde als volgt: 
:Hoewel beide groepen advocaten (...) niet een 
identieke achtergrond hebben, zijn de verschillen (in 
herkomst) te gering om daaruit te kunnen conclu-
deren dat de leden van advocatencollectieven `uit een 
ander nest' komen.' 

Het materiaal levert echter wel ondersteuning voor 
de stelling '<tat het bij de advocatencollectieven wel 
degelijk om 'een ander soort mensen' gaat. Onder 
invloed van de verschillende socialisatieprocessen (...) 
ontwikkelt zich gedurende de studieperiode bij beide 
groepen - toekomstige - advocaten een afwijkende 
maatschappijvisie' (Schuyt-Lucassen, 1985, pp. 
118-119). In overeenstemming hiermee was de 
bevinding van Klijn (1991, pp. 174 e.v.), op basis van 
hetzelfde materiaal, dat de uitoefening van de sociale 
praktijk niet kan worden verklaard door 'engagement' 
op zichzelf, maar wel door de socialisatie binnen de 
praktijksetting ('collectier of `kantoor'). 

Deze onderzoeksresultaten met betrekking tot de 
invloed van herkomst op het type advocatuur 
waarvoor men kiest, zijn in overeenstemming met die 
van De Groot-Van Leeuwen (1991, p. 19) aangaande 
de samenstelling en denkbeelden van de rechterlijke 
macht in Nederland. De Groot-Van Leeuwen analy-
seert de samenhang tussen sociale herkomst (in 
termen van het beroepsniveau van de vader van de 
ondervraagden) en hun beroepsopvattingen, dat wil 
zeggen hun meningen over 'objectieve technieken, 
rechtersrecht en denkstijlen over rechtvaardigheid'2 2  
Zij stelt vast dat het milieu van herkomst op geen van 
de variabelen van invloed is. 

Toch vindt zij niet dat herkomst daarmee een 
irrelevant kenmerk is geworden: 'Het argument dat 
persoonskenmerken daarom helemaal niet van belang 
zijn berust (...) op een verwarring tussen sociale 
systeemniveaus, met name tussen individuele 
denkbeelden van rechters en de cultuur (collectieve 
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denkbeelden) van de rechterlijke macht als geheel.' 
(Curs. van ons.) Vervolgens wijst zij op het grotere 
belang van de socialisatie binnen de rechterlijke 
macht: 'Hypothetisch kan men zich zelfs voorstellen 
dat het geen enkel verschil zou maken welke 
magistraat over een geval beslist. Er is dan evident 
geen enkel verband meer te leggen tussen de 
beslissing en enige individuele karakteristiek van 
welke rechter dan ook; de beslissing is geheel `cultuur 
bepaald'. Maar wie bepaalt de cultuur? Dat zijn 
dezelfde rechters en officieren, vanuit hun individuele 
denkbeelden, in interactie met de 
algemeen-maatschappelijke tijdgeest' (idem, p. 191). 
Daarmee verschuift de discussie naar een ander 
niveau, waarop vooralsnog slechts speculaties, in de 
goede zin van het woord, mogelijk zijn." 

- Sekse 
Het aandeel van vrouwen in de balie is sinds de 

Tweede Wereldoorlog sterk toegenomen (zie bijlage 
1). In 1952 maken vrouwen 6% uit van de balie, in 
1960 8%, in 1971 11%, in 1981 19% en in 1991 27% 
(Sloot, 1980; Klijn, 1981; Roos, 1981). Ook deze 
ontwikkeling staat niet op zichzelf, maar moet 
worden bezien in de juiste context. In de hier 
beschreven periode is het aandeel van vrouwen in de 
totale beroepsbevolking duidelijk toegenomen. 
Tussen 1960 en 1991 is het bijna verdubbeld tot 39%. 
Mede omdat vrouwen in het algemeen een lagere 
scholingsgraad hebben dan mannen, is hun aandeel 
in de hoger opgeleide beroepsbevolking aanzienlijk 
lager dan in de totale beroepsbevolking: 9% in 1960 
en 27% in 1991. 

Binnen de hoger opgeleide beroepen participeren 
vrouwen in verschillende mate. De vrouwelijke 
arbeidsparticipatie is naar verhouding hoog in het 
onderwijs (31%) en in de sociaal-wetenschappelijke 
vakwereld (46%). Lager dan gemiddeld is het 
vrouwelijke aandeel onder economen, accountants, 
wiskundigen, leidinggevenden buiten het openbaar 
bestuur, natuurwetenschapsbeoefenaren en technici. 
Hun aandeel in het openbaar bestuur, de medische 
beroepsgroep en de advocatuur is gelijk aan hun 
gemiddelde aandeel in de hoger opgeleide beroepsbe-
volking (zie figuur 4)." 

Advocatuur in Nederland 1952-1992 	 21 



Figuur 4: Percentage vrouwen: werkzame personen, 
honer opgeleiden, edvocatuur; 1947-1991 
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Het aandeel van vrouwen in de balie ligt ook rond 
het gemiddelde wanneer men het vergelijkt met dat in 
enkele andere specifiek juridische beroepen. Het 
vrouwelijke aandeel in de advocatuur is beduidend 
hoger dan dat in het notariaat waar het begin 1992 
14% bedroeg, waarbij de notarissen met 2% opvallend 
lager scoren dan de kandidaat-notarissen met 24%. 
Het aandeel van vrouwen in de rechterlijke macht ligt 
echter hoger dan in de advocatuur. De Groot-Van 
Leeuwen (1991, P.  238) meldt voor de rechterlijke 
macht in 1990 een vrouwelijk aandeel van 22% versus 
26% voor de advocatuur. Deze cijfers zijn echter niet 
zonder meer vergelijkbaar, omdat bij de rechterlijke 
macht de rechterlijke ambtenaren in opleiding 
(Raio's) niet zijn meegeteld, terwijl bij de advocatuur 
de advocaten in opleiding (de stagiaires) wel zijn 
meegeteld. Juist bij de stagiaires is het vrouwelijk 
aandeel naar verhouding hoog. Figuur 5 geeft een 
gedifferentieerd beeld van de ontwikkeling in de 
deelname van vrouwen in de balie en de rechterlijke 
macht (zowel de staande als de zittende magis-
tratuur). 

Het verschillende aandeel van vrouwen in de 
advocatuur en de rechterlijke macht is wellicht toe te 
schrijven aan de verschillende regulering van de 
toetreding tot deze beroepen. Bij de balie zijn vooral 
sociale selectiecriteria werkzaam, die minder 
stuurbaar zijn, wat resulteert in een instroompatroon 
dat analoog is aan het aanbod van beschikbare 
krachten. De toetreding tot de rechterlijke macht en 
het notariaat wordt gekenmerkt door formele criteria. 
Waar de grotere stuurbaarheid wordt aangewend ter 
correctie van een ervaren tekort - zoals thans ten 
aanzien van het vrouwelijk aandeel het geval is - ziet 
men een snelle toename; waar dat tekort niet wordt 
beseft, krijgen vrouwen nagenoeg geen kans. 

Een vergrote toegangskans brengt niet tevens een 
gelijkwaardige loopbaanontwikkeling binnen het 
beroep met zich mee. Dit is het probleem van de 
verticale segregatie. Het beschikbare onderzoek laat 
daaromtrent geen misverstand bestaan (Sloot, 1980). 
Vrouwen komen minder dan mannen in hogere 
posities en als zij daar komen duurt het langer. Dit 
geldt zowel voor de balie (Klijn, 1981, pp. 30 e.v.) als 
de rechterlijke macht (De Groot-Van Leeuwen, 1991, 
pp. 75 e.v.). Het veranderen van deze situatie zal nog 
geruime tijd vergen. 
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Figuur 5: Percentage vrouwen: advocatuur en rechterlijke macht; 
1970-1991 
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Aangaande de betekenis van de vergrote instroom 
van vrouwen valt, net als ten aanzien van herkomst, 
voor zover wij weten niet op basis van bestaand 
onderzoek veel met cijfermatige zekerheid te zeggen. 
Wel lijkt het onmiskenbaar dat de rechtspraktijk op 
vele punten waar het de onderlinge bejegening van 
mannen en vrouwen betreft, door de krachtiger 
geworden vrouwelijke inbreng substantiele wijziging 
heeft ondergaan. 

De organisatie 

Van alle veranderingen binnen de balie is de meest 
zichtbare ongetwijfeld die in de wijze waarop het 
aanbod wordt gepresenteerd. Hierbij gaat het om 
twee ontwikkelingen: ten eerste die van de schaal-
grootte van de kantoren en ten tweede die van de 
affichering van de verscheidenheid aan specialistische 
deskundigheid binnen de beroepsgroep. Beide 
ontwikkelingen verdienen hier aandacht vanuit de 
veronderstelling dat veranderingen in de façade der 
organisatie iets zeggen over wat daarbinnen gebeurt. 

Van solist naar firmant 

Tot het archetypische beeld van de advocaat 
behoort de voorstelling van een alleengevestigde vrije 
beroepsbeoefenaar. De ter opening van dit nummer 
geciteerde beschrijving van een advocaat door 
Mendoza illustreert dit. Deze voorstelling stond en 
staat primair voor een professionele dienstverlening, 
onafhankelijk van zowel betaling als client en 
overheid. (Vergelijk het artikel van Ietswaart in dit 
nummer.) Hoewel we er tot op heden niet in zijn 
geslaagd cijfers te vinden aangaande de kantoororga-
nisatie aan het begin van de jaren vijftig, is het wel 
zeker dat de balie toen sterk gedeconcentreerd was. 
Vanaf 1960 zijn wel cijfers beschikbaar die aan duide-
lijkheid niets te wensen overlaten (zie figuur 6). 

Tussen 1960 en 1973 is het aantal kantoren jets 
teruggelopen (van 1176 naar 1026) om vervolgens toe 
te nemen tot een verdubbeling is bereikt in 1991 
(2087)." Tegelijkertijd verandert de schaalgrootte. In 
1960 was 67% van de kantoren een eenmansbedrijf en 
daarin was 40% van de advocatuur werkzaam. In het 
begin van de jaren zeventig was de verhouding 53% 
om 27% en in het begin van de jaren tachtig 48% om 
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Figuur 6: Kantoren en advocaten near kantoorgrootte; 1969-1991 
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20% Thans vormen de solokantoren 46% van het 
totaal en daarbinnen is 15% van de beroepsgroep 
werkzaam. Hoewel hun aandeel afneemt, is hun 
absolute aantal na 1972 zelfs nog lets gestegen (zie 
bijlage 2). 

Kijkt men naar het andere eind van het continuum, 
dan ziet men dat in 1960 nauwelijks 2% van de 
advocatuur werkzaam was in de categoric van de 
`grootstet kantoren (met 10 tot 15 advocaten); in 1991 
is dat 15%, waarvan 7% in kantoren met meer dan 60 
advocaten. Dat laatste wijst er al op dat bij deze 
vergelijking de schaalgrootte `meegroeie. Hoezeer de 
schaal `opgerekt' is, blijkt uit de ontwikkeling van de 
gemiddelde omvang van de grootste kantoren. Van 12 
in 1960 via 41 in 1973,68 in 1980 en 70 in 1987 tot 
138 in 1989 (Wackie Eysten, 1991, p. 128.)." 

Deze cijfers wijzen op het bestaan van twee vormen 
van expansie: natuurlijke groei (herkenbaar aan de 
geleidelijke toename) en fusie (zichtbaar in de 
sprongsgewijze groei). Twee fusiegolven zijn 
traceerbaar: een rond het begin van de jaren zeventig 
en een aan het einde van de jaren tachtig. Beide staan 
voor verschillende ontwikkelingen, wat ook is te zien 
aan hun kwantitatieve omvang. De eerste golf 
omvatte een samengaan van kantoren waarbij tevens 
vaak een multidisciplinair samenwerkingsverband 
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met notarissen of belastingadviseurs werd aangegaan 
om een totaalpakket van financieel juridische dienst-
verlening te kunnen aanbieden (Sluyters, 1974; 
Wackie Eysten, 1991, p. 114). Deze strategie was 
vooral gericht op de nationale markt(verandering). 
De tweede golf is veroorzaakt door de internationali-
sering van de zakenmarkt. Grotendeels dezelfde 
kantoren komen tot de vorming van een handvol 
'mega-law' kantoren.' 7  

Hoewel deze 'mega-lawyering' sterk beeldbepalend 
lijkt voor de huidige balie, is zij voor de particuliere 
markt van betrekkelijk gering belang. De organisatie 
van de dienstverlening wordt juist primair geken-
merkt door kleinschaligheid. Nog altijd werken op 
ongeveer 90% van de kantoren niet meer dan vijf 
advocaten." Dat is ook nauwelijks verwonderlijk, 
aangezien dienstverlening nu eenmaal voor een groot 
deel persoonlijk van aard is, dus noodzaakt tot recht-
streeks contact, en daardoor is gebonden aan de 
menselijke schaal der bereikbaarheid." De 
advocatuur gehoorzaamt in deze aan de algemene 
wetmatigheid binnen de sector van de zakelijke 
dienstverlening. Kloosterman en Elfring (1991, p. 
125) merken in dit verband op, dat het marktaandeel 
van de grootste vier of acht bedrijven binnen een 
deelmarkt van de dienstverlening vrijwel nooit hoger 
is dan 25%. 20  

Alle retoriek over 'big is the future' (NRC 
Handelsblad, 14-9-1989) ten spijt, lijkt er voor de 
kleinere zelfstandige nog marktruimte te over. Het 
gevaarlijke van die retoriek is, dat ze kleine 
advocaten in de verleiding zou kunnen brengen te 
denken dat de schaal van hun praktijk geen uitzicht 
meer biedt. Ook uit het Interview-onderzoek (1990) 
blijkt dat de kantoorgrootte voor het bedrijfsleven 
geen doorslaggevend motief vormt voor de keuze van 
een advocaat. Integendeel, wie de bevindingen van 
dat onderzoek goed beziet, constateert (overigens 
anders dan de rapporteurs vermelden) dat het 
bedrijfsleven weliswaar verwacht dat de kwaliteit van 
de dienstverlening door fusering zal toenemen, maar 
meer nog vreest dat die schaalvergroting ten koste zal 
gaan van de persoonlijke behandeling. 
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Praktijkdifferentiatie 

- Sociale advocatuur 
Vraag vier buitenstaanders naar wat hen opvalt aan 

de ontwikkelingen in de beroepspraktijk in 
Nederland - zoals ten behoeve van dit nummer is 
gedaan - en twee wijzen op de sociale rechtshulp (zie 
Blankenburg en Ietswaart in dit nummer). Lezing van 
beide bijdragen maakt nog eens duidelijk hoezeer een 
groep nieuwkomers binnen de advocatuur op alerte 
wijze wist in te spelen op de omstandigheden. Tref-
zeker anticipeerde zij op de problemen die voort-
vloeiden uit het intervenieren van de overheid in het 
maatschappelijk verkeer. Zij zag de onvolkomenheid 
van de organisatie van het bestaande aanbod en met 
een behendigheid die vanuit het bastion der geves-
tigden met jaloerse bewondering (en ook afkeer) werd 
gadegeslagen, wist zij de overheid als sponsor aan 
haar zijde te krijgen. Het resultaat was een inhou-
delijk pluriforme voorziening in de vorm van een 
landelijk netwerk van door de overheid gefinancierde 
Bureaus voor Rechtshulp, naast de op declaratiebasis 
gefinancierde rechtsbijstand door zelfstandige 
advocaten. Wat betreft de historie hiervan, volstaan 
wij met een verwijzing naar de bijdrage van De Roos 
aan dit nummer. Een omvattend overzicht van het 
ideeengoed geeft Prakken (1985). 

Het verloop en het resultaat van dit proces van 
domeinuitbreiding is vanuit verschillende invals-
hoeken empirisch in kaart gebracht. Zo konden in de 
door het WODC gehouden enquete onder de balie, 
de rechtsinhoudelijke contouren van het nieuwe 
aanbod worden geschetst (Klijn, 1981, pp. 49 e.v .). In 
combinatie met het later verrichte onderzoek naar de 
loopbaanontwikkeling (Schuijt-Lucassen, 1985; Klijn 
e.a., 1986) kan men nu beschikken over het praktijk-
profiel van een naar aard en omvang duidelijk te 
lokaliseren segment in het aanbod, dat zich concen-
treert op de juridische aspecten van de primaire 
levensvoorwaarden van de doelgroep: de arbeid, de 
sociale zekerheid en het wonen. 

Uit onderzoek naar de ontwikkeling van de door " 
de overheid beschikbaar gestelde middelen enerzijds 
en het gebruik ervan anderzijds, blijkt dat de 
reikwijdte van de rechtsverzorging sterk is vergroot 
(Van Manen, 1978; Van Leeuwen, 1986; Van Tulder 
en Janssen, 1988; Klijn, 1991, Kester e.a.,I991). 2 ' 

Het geheel overziende, lijkt het realistisch te stellen 
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dat het initiatief tot sociale rechtshulp uiteindelijk 
heeft geresulteerd in een georganiseerd aanbod 
waarin thans ongeveer 10% van de beroepsgroep 
werkzaam is. 22  Het totale marktaandeel aan gefinan-
cierde advocatuur, geschat aan de hand van de 
overheidsuitgaven aan rechtsbijstand en de Tcono-
mische basistellingen rechtskundige diensten' van het 
CBS, bedraagt ongeveer 20%. 

Succesvol is de innovatie geweest als men let op de 
grote hoeveelheid specifieke kennis die is gecreeerd 
op terreinen als huurrecht, arbeidsrecht, sociale verze-
keringen, consumentenzaken en vreemdelingenrecht. 
Twijfelachtig is het succes voor zover het gaat om 
adequate organisatorische voorwaarden ter garantie 
van het voortbestaan van dat aanbod in de huidige 
beroepspraktijk. Dat vraagstuk heeft thans de 
aandacht bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet 
Rechtsbijstand. 

- Specialisatie 
In de publieke opinie - en helaas ook in het 

onderzoek - is de aandacht nagenoeg volledig gericht 
geweest op 'de onderkant' van de markt en het 
segment van de beroepsgroep dat zich daarop richtte. 
Daarin is, onder invloed van de plotselinge 
mega-fusies, verandering gekomen. In het voetspoor 
daarvan lijkt het verschijnsel van de specialisatie het 
gespreksitem te zijn geworden. In het klassieke beeld 
van `aandachtsgolven' beleven wij nu de derde golf. 

In het begin van de jaren vijftig kreeg het 
onderwerp van de specialisatie voor het eerst 
aandacht; het vormde zelfs het thema van de 
Dekenrede van de eerste jaarvergadering van de 
Nederlandse Orde van Advocaten in 1953. De tweede 
helft van de jaren zeventig geeft wederom een publici-
taire opleving van dit thema te zien. Deze vloeide 
voort uit het rapport - Van Braam en Surie, waarin 
werd gesteld dat de doorsnee-advocaat van de 
toekomst een gespecialiseerde deskundige zou zijn. 
Dat betekende dan wel dat de balie, veel explicieter 
dan het geval was, moest denken in termen van renta-
biliteit, efficientie en bureaucratisering (in de formele 
zin van het woord). 

Commissies werden opgericht om zich te buigen 
over de vraag wat moest worden verstaan onder 
specialisatie. Rapporten daarover verschenen maar 
tot zichtbare resultaten leidde dit alles niet of 
nauwelijks. Dat is de stand van zaken als de discussie 
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medio jaren tachtig weer op de agenda staat 
(Minderhoud, 1986; de Vries-Robbe, 1986). Intussen 
is de praktijk haar eisen gaan stellen waarop 
advocaten stilzwijgend zijn ingegaan, zo moet men 
aannemen, want op betrekkelijk korte termijn wordt 
op het eind van jaren tachtig de tot dan toe gehan-
teerde benadering losgelaten getuige het afschaffen 
van het reclameverbod in 1989 en de grotere nadruk 
op het public relations-beleid sedertdien. 

Een zichtbaar teken van het differentiatieproces 
binnen de beroepsgroep, is de zeer recente 
verschijning van specialisatie-verenigingen. Er zijn 
thans verenigingen met betrekking tot scheidingsbe-
middeling, letselschade, milieurecht, arbeidsrecht, 
insolventie, handelskoop, agrarisch recht, onteigening 
en personen- en familierecht. Met hun komst worden 
criteria zichtbaar die klaarblijkelijk in het veld als 
adequaat worden beoordeeld. Hoe men op basis van 
dergelijke criteria de beroepsgroep zou kunnen 
schetsen, is vooralsnog niet duidelijk. Evenmin kan 
de vraag worden beantwoord in welke mate de 
organisatie van het hulpaanbod - en de schaalver-
groting die hiermee direct samenhangt - van invloed 
is op het functioneren van de advocaat. 23  

De dienstverlening 

Het stereotiepe beeld van de advocaat, als iemand 
die voor de rechtbank pleit ten gunste van de 
crimineel, is door Mendoza scherp neergezet. De 
werkelijkheid is altijd anders geweest. Het domein 
van de advocaat is naar de aard der zaken nagenoeg 
onbegrensd, terwiji de aard van de dienstverlening 
ook zeer divers is. Over die inhoudelijke diversiteit 
van de dienstverlening, de verschillende typen 
advocatuur die aldus ontstaan en over de mogelijke 
spanningen tussen deze functies binnen het verband 
van een beroepsgroep, is empirisch gesproken niets 
bekend. 

De praktijkprofielen die Klijn in 1981 construeerde 
zijn tot op heden niet geactualiseerd, laat staan 
genuanceerd. Slechts van een enkel specifiek terrein - 
de scheidingspraktijk bij voorbeeld (Berends, 1984; 
Griffiths, 1986) - of een deelaspect van de beroepsuit-
oefening - het onderhandelingsgedrag bij voorbeeld 
(Van Koppen e.a., 1989; Richters, 1991) - zijn 
beschrijvingen voorhanden die de buitenstaander een 
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indruk geven van de rol die advocaten vervullen. 24  
Wat betreft de dienstverlening en de ontwikkelingen 
daarin moet de buitenstaander zich tevreden stellen 
met twee ontwikkelingen waarover met behulp van 
het bestaande materiaal jets valt zeggen. 

Buiten de rechter om 

De basisregel van de praktijk luidt dat de rechter, 
als het even kan, gemeden dient te worden. Hoewel 
de client vaak naar de advocaat stapt met de primaire 
verwachting dat de rechter in het verschiet ligt, is de 
werkelijkheid geheel anders. Zo blijkt uit onderzoek 
van Hovels en Krijnen (1974, pp. 139 e.v.) dat slechts 
6% van de 619 ondervraagde advocaten de praktijk 
typeert met werkzaamheden die direct te maken 
hebben met het optreden voor de rechter. Daaren-
tegen karakteriseert 58% het beroep in termen van het 
onderhandelend bezig zijn met conflicterende 
partijen. 

Berghuis-Van der Wijk (1982) verrichtte in de 
periode van 1976 tot 1978 een onderzoek onder 179 
advocaten die mondeling werden ondervraagd over 
hun schikkingspraktijk. Daaruit bleek dat ongeveer 
de helft van de door de advocaten behandelde zaken 
beeindigd werd buiten de rechter om. Het 
Interview-onderzoek (1990) bevestigt dit beeld, zowel 
voor de particuliere als de institutionele praktijk. 

Uit de vergelijking van Verwoerd van de rechts-
cultuur in Nederland met die in Nordrhein-
Westfalen, blijkt dat in Nederland slechts een betrek-
kelijk gering gedeelte van de rechtsproblemen uitein-
delijk via de rechtshulp doorstroomt naar de recht-
spraak (1988, p. 146). Ons interesseerde de ontwik-
keling hiervan in de tijd. Daartoe is getracht om aan 
de hand van het door het CBS geregistreerde 
materiaal omtrent de gerechtelijke afdoening van 
procedures (over de periode 1950 - 1990) een 
schatting te maken van de buitengerechtelijke 
afdoening. Uitgangspunt is de gedachte dat aan de - 
hand van het aantal procespartijen (te beschouwen 
als potentiele verzoeken om dienstverlening door de 
advocaat) de omvang van het 'procedure-werk' van 
de advocaat tentatief benaderd kan worden. 

In de periode van 1950 tot 1990 is het advocatenge-
bruik in alle civiele procedures toegenomen met 120% 
van 49.000 tot 107.000. 2' De procedures op het gebied 
van het strafrecht en administratief recht tonen een 
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Figuur 7: Gerechtelijke procedures; (indexcgfers; 1950-100) 
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toename van respectievelijk 49% (van 66.000 tot 
98.000) en 245% (van 15.000 tot 51.000). Uit figuur 7 
valt op te maken dat de groei van de advocatuur tot 
het midden van de jaren zeventig achterblijft bij het 
aantal gevoerde procedures; daarna groeit het aantal 
advocaten sterker dan het aantal procedures. 

Vervolgens kan het aantal procedures gerelateerd 
worden aan het aantal daarbij betrokken advocaten. 
Omdat onbekend is hoeveel advocaten in werke-
lijkheid bij al deze procedures betrokken zijn, is een 
minimum- en een maximum-variant van de betrok-
kenheid geschat. 26  Zo waren in 1950 tussen de 60.000 
en 130.000 advocaten betrokken bij de processuele 
rechtsbijstand; in 1990 waren dit er tussen de 186.000 
en 256.000. 2' De maximumvariant geeft tot 1970 een 
lichte stijging in het aantal procedures per advocaat 
te zien; daarna treedt een duidelijke teruggang in. De 
minimum-variant laat een dergelijke stijging niet zien. 
Gerekend volgens de minimum-variant, treedt vanaf 
1970 een dating op tot een kwart van het aantal 
procedures per advocaat (van 49 naar 12). De 
maximum-variant toont een dating tot de helft (van 
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78 naar 40 zaken per advocaat). Zie figuur 8. 
Naar verwachting ligt de werkelijkheid - zeker voor 

de periode na 1975 - dichter bij de maximum dan bij 
de minimum-variant. Kijkt men naar de verschillende 
rechtsgebieden dan ziet men - volgens deze variant - 
dat in het administratief recht het aantal procedures 
per advocaat betrekkelijk constant is. Het strafrecht 
geeft over de gehele periode een afname te zien; in 
het civiele recht stijgt het aantal tot 1975 om 
vervolgens te dalen. 

Aangenomen dat de procesduur niet substantieel 
veranderd is en dat ook de `werkweek' van de 
advocaten niet minder uren is gaan omvatten, zou 
men uit de bevindingen mogen afleiden dat het 
accent van de werlczaamheden steeds meer op de 
buitengerechtelijke afdoening is komen te liggen. Dat 
beeld strookt met de ook door anderen benadrukte 
filterende functie van de advocaat in de rechtsver-
zorging. 

- Van achteren naar voren 
Staat de advocaat de vrije toeloop op de rechter in 

zekere zin in de weg, eenzelfde verschijnsel doet zich 
voor waar het de toeloop op de advocaat betreft. Ook 
hier geldt dat, in tegenspraak met alledaagse opinies, 
de beschikbare gegevens eensluidend uitwijzen dat de 
advocaat voor de client in zekere zin `tweede keus' is 
wanneer zich problemen aandienen. Ook hierin 
verschillen de particuliere en de institutionele client 
riiet substantieel zoals onderzoek uitwijst. 

Uit onderzoek onder individuele rechtzoekenden, 
op basis waarvan men de rechtsprobleemloop kan 
schetsen, blijkt de advocaat steevast pas betrekkelijk 
laat aan bod te komen (Schuyt e.a., 1976; Huls en 
Klijn, 1984; idem, 1988). 28  De analyse van Kester 
(1989, p. 61) is in dit opzicht zeer illustratief. Op basis 
van de volgorde van contacten met rechtshulpverle-
nende instanties toonde hij aan dat de advocaat 
(samen met de notaris) als enige kampte met een 
`overstapoverschoe, dat wil zeggen dat er vaker naar 
hen wordt overgestapt dan van hen naar een andere 
instantie. Het is zeer de vraag in hoeverre de 
advocaat verandering in deze positie kan bewerkstel-
ligen. 

Op de zakelijke markt lijken de kansen in dit 
opzicht groter. Uit de kring der top-7 van de commer-
ciele kantoren vie! - via Bruinsma en Huls (1990, 
p. 853) - te vernemen dat bij de grotere bedrijven de 

Advocatuur in Nederland 1952-1992 	 33 



Figuur 8: Procedures per advocaat near rechtsgebied 
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advocaat als juridisch adviseur zijn weg al wet 
gevonden heeft. Daar is de advocaat niet primair de 
conflictbeslechter, maar heeft ook een rechtsverhou-
dingen construerende en dus een preventieve rol. 

Datzelfde kon niet worden gezegd van het markt-
segment van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf 
anno 1986. Onderzoek naar de penetratiegraad van 
de advocaat aldaar wees uit dat men voor juridisch 
advies niet primair (en ook niet in tweede instantie) 
aan de advocaat denkt. De accountant, de verzeke-
ringsadviseur, de notaris en de boekhouder gaan hem 
voor. De advocaat werd geassocieerd met het 
oplossen van conflicten en niet met het vermijden 
ervan (ISK, 1986). Niettemin, stilzwijgend - althans 
met heel wat minder gerucht dan in de jaren zeventig 
de balie haar domein uitbreidde - lijkt ook hier 
sedert 1972 de grens van de beroepsuitoefening 
gestaag verlegd. 
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Conclusie 

Onze terugblik op een drietal ontwikkelingen in de 
Nederlandse balie in de afgelopen 40 jaar kan als 
volgt worden samengevat. Wat betreft de veel 
besproken groei in omvang en de verandering in 
samenstelling naar herkomst en geslacht, toont de 
balie geen opvallende ontwikkeling gegeven de veran-
deringen die zich op de arbeidsmarkt in het algemeen 
hebben voltrokken. Daarentegen ziet men dat de 
organisatie van het beroep duidelijke wijzigingen 
ondergaat; de toegenomen diversiteit in kantoor-
grootte en de steeds explicieter specialisering wijzen 
daarop. Ten slotte zijn er tekenen die erop wijzen dat 
aan het profiel van de advocaat, van oudsher 
raadsman en onderhandelaar, dat van de juridisch 
adviseur moet worden toegevoegd. 

Noten 

' Om redenen van overzichte-
lijkheid en ruimte zal hierbij 
zoveel mogelijk worden volstaan 
met het geven van een 
beschrijving van de ontwikke-
lingen, eventueel aangevuld met 
een grafische weergave van de 
gegevens. Een uitgebreidere publi-
katie van het statistische materiaal 
zal verschijnen in het Kwartaalbe-
richt rechtsbescherming en 
veiligheid 1992/3 (CBS Voorburg/ 
Heerlen). 
2  Bij nader inzien is de teruggang 
dus beduidend groter dan door 
Klijn (1981, pp. 16-17 en 98) in 
zijn schets van de balie is getra-
ceerd. Anders dan het patroon dat 
hij schetste - waarin een kleine 
opleving in het begin van de jaren 
zestig te zien was - is er sprake 
geweest van een constante krimp 
tot het einde van de jaren zestig, 
met als dieptepunt de jaren 
1967-1969: 15 advocaten per 
100.000 inwoners. 
De uitspraak van oud-deken 
Wackie Eysten (1991, p. 112), dat 
de balie tussen 1952 en 1969 
'enigszins maar geenszins opzien-
barend toenam', doet eveneens 
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vreemd aan. Temeer omdat uit de 
summiere cijfers die hijzelf 
presenteert het tegendeel blijkt. 

De geschetste ontwikkeling is 
mogelijk enigszins geflatteerd, 
omdat het criterium Ingeschreven 
staan op het tableau' voorbijgaat 
aan effecten van deeltijdarbeid, 
arbeidsduurverkorting en de mate 
waarin het beroep ook hoofdacti-
viteit van de betrokkenen is. We 
denken niet dat het verschil 
substantieel zal zijn. Het gaat hier 
ook niet om een typisch Neder-
lands fenomeen, zoals blijkt bij 
kennisname van buitenlandse 
ontwikkelingen (Abel, 1989). 

Kloosterman en Elfring (1991, 
pp. 86 e.v.) wijzen er terecht op 
dat het hier niet gaat om een 
rechtstreekse verplaatsing van 
werkgelegenheid van de ene sector 
naar de andere, maar orn een 
verschuiving van aandelen. Een 
dergelijke verschuiving in fasen 
heeft zich overigens niet in alle 
landen voorgedaan. Dit model 
geldt echter wel voor de meeste 
Europese landen, inclusief 
Nederland. 

Eind jaren tachtig heeft zich als 
gevolg van de invoering van de 
twee-fasenstructuur en de studie- 
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duurbeperking in het universitaire 
onderwijs een tijdelijk vergroot 
aanbod van afstuderenden 
voorgedaan. In het studiejaar 
1987/1988 werd door dit 

'stuwmeer-effect' een piek bereikt. 
Hierna is een lichte terugval 
opgetreden. Afgaande op het 
aantal eerstejaars dat de afgelopen 
jaren was ingeschreven, mag voor 
de komende jaren worden 
verwacht dat het aantal afstude-
renden nog enigszins zal stijgen. 
Voor de rechtenstudie zal het 
jaarlijkse aanbod naar 
verwachting liggen tussen de 3500 
en 4000. 
6  Hovels en Krijnen (1974, pp. 90 
en 181) peilden die noodzaak in 
hun onderzoek via de vraag aan 
de respondenten of het werk dat 
ze verrichten alleen door een jurist 
of ook door een andere acade-
micus of een niet-academicus 
verricht kan warden. Zoals te 
verwachten vie!, scoort de 
typische juridische sector zeer 
hoog op het eerste antwoord 
(94%), terwiff de overheid en de 
dienstverlening naar verhouding 
laag scoren (respectievelijk 41% en 
43%). 
7  Aangetekend wordt hierbij dat 
de categorie 'hoger opgeleiden' 
behalve de personen met een 
voltooide academische opleiding 
ook een gering aantal personen 
omvat met een voortgezette 
hogere beroepsopleiding. Het 
statistisch materiaal laat niet toe 
de eerste categorie te isoleren. 
8  Als we, zoals Schuyt suggereert 
(1988, p. 204), met het oog op de 
veranderingen in de organisatie 
van het werk op de gerechten, 
kijken naar de totale personeels-
sterkte in plaats van naar het 
aantal rechters en officieren, dan 
zien we ook voor de rechterlijke 
macht begin jaren zeventig een 
duidelijk omslagpunt van een 
redelijk stabiel aantal naar een 
snelle groei. Tussen 1970 en 1991 

36 	Justitigle Verkenningen, jrg 18, nr. 6, 1992 

is de personeelssterkte van de 
gewone rechtspraak ruim 
verdubbeld en die van de admini-
stratieve rechtspraak vervier-
voudigd (Kester, 1991, pp. 16 e.v.). 
9  De categorie juridische dienst-
verleners die bier wegens gebrek 
aan materiaal buiten beschouwing 
zijn gebleven, zijn de bedrijfsju-
risten (Roos, 1981, pp. 140 e.v.). 
Navraag bij het Genootschap voor 
Bedrijfsjuristen leerde dat het 
aantal hiervan in de jaren zeventig 
en tachtig sterk is toegenomen. 
Dat is relevant, omdat bedrijfsju-
risten - enigermate vergelijkbaar 
met juristen in dienst van de 
rechtsbijstandverzekering - zich 
ten aanzien van de advocaat zowel 
in een concurrerende als een 
toeleveringspositie bevinden. 
" De in dit nummer opgenomen 
bijdrage van Gubby over de 
klasse-bepaaldheid van de Engelse 
balie valt te lezen als een 
illustratie van de impliciete 
stelling dat een `maatschappelijke 
geworteldheid' van het beroep 
relevant is. 
" Deze cijfers moeten met 
voorzichtigheid worden gelezen, 
aangezien de beide stromen niet 
zonder meer vergelijkbaar zijn. Zo 
weten we dat het vrouwelijke 
aandeel in de afstuderenden lager 
is. Onbekend - althans in kwanti-
tatieve zin - is het vrouwelijk 
aandeel in de categorie die zich 
op de arbeidsmarkt aandiende. 
" De auteur veronderstelt daarbij 
dat de meningen van de rechters 
gelijkgesteld mogen worden aan 
hun beslissingspraktijk. Of dat zo 
is, weten we niet. Pour besoin de 
la cause nemen we dat hier maar 
aan. Juist op dit punt beschikken 
we echter niet over bevindingen. 
" Ms kritische noot wordt hierbij 
aangetekend dat daar waar de 
auteur haar these omtrent het 
belang van de persoonskenmerken 
in algemene zin formuleert - (De 
Groot-Van Leeuwen, 1991, pp. 7 



en 8) - juist de factor `herkomse 
ongenoemd blijft temidden van 
andere kenmerken als `geslache, 
`politieke voorkeur', `opleiding' 
e.d. Het lijkt erop dat bij 
handhaving van het algemene 
verband, voor juist het element 
`herkomse onbewust (?) een 
uitzondering wordt gemaakt. 
' 4  Slechts voor de tweede helft van 
de jaren zeventig en de eerste helft 
van de jaren tachtig ligt de lijn 
voor de advocatuur enkele 
procentpunten hoger. Overigens 
moet worden opgemerkt dat de 
aantallen `hoger opgeleiden' door 
de tijd heen op verschillende wijze 
gemeten zijn (Volkstellingen 1960, 
1971, Arbeidskrachtentellingen 
1975-1985 en Enquete Beroepsbe-
volking 1990-1991). Deels betreft 
het steekproefuitkomsten en moet 
dus rekening gehouden worden 
met een betrouwbaarheidsmarge. 
' 5  De aanduiding lantoor' staat 
hier voor `vestiging' en niet voor 
`onderneming'. Soms is in de 
bronnen waaruit wordt geput niet 
duidelijk in welke zin de term 
lantoor' gebezigd wordt. De 
discrepantie gaat uiteraard parten 
spelen wanneer het aantal onder-
nemingen met meer vestigingen 
gaat toenemen en vooral als de 
vestigingen afzonderlijk van fors 
formaat zijn. 
16  Aan het getal 138 voor 1989 kan 
worden getwijfeld. Vermoedelijk 
heeft dit betrekking op de grootste 
onderneming in plaats van op de 
grootste vestiging (zie daarvoor 
noot 19). Uit ons door het bureau 
van de Orde ter beschikking 
gestelde materiaal over 1991 blijkt 
dat in dat jaar in de grootste 
vestiging 88 advocaten werkten. 
17  De veelgebruikte term 
`mega-law(yering)' is afkomstig 
van Galanter. Daarmee wilde hij 
een nieuw type (Amerikaanse) 
praktijk typeren: 'the development 
of the large firm and of a 
distinctive style of practice. It is 

an innovation pregnant with 
significance for the kinds of 
services lawyers provide, the sorts 
of clients they have, their relations 
with these clients, the way they 
relate to legal institutions and to 
the larger economic and political 
order. It marks a shift comparable 
to the movement from the 
individual general practitioner to 
hospital medicine' (Galanter, 
1983, p. 153). Hoe voorzichtig 
men moet zijn met het denken in 
Amerikaanse termen benadrukt 
Griffiths in zijn bijdrage aan dit 
nummer. 
18  Illustratief is hier wellicht het 
verdelingspatroon van de 'private 
practitioners' over de law-firms' 
in de VS in 1980. Het aandeel van 
de 'firms' niet groter dan 5 
'lawyers' bedroeg toen 71%; voor 
ons land was dat 85%. Het 
aandeel van de solisten was in 
beide landen nagenoeg identiek: 
49% om 48% (Curran 1986). Het 
beeld voor de VS in 1985: 79% 
van de 'firms' omvat niet meer 
dan 5 'lawyers', vobr ons land 
(anno 1988) is dat 87% (Curran 
e.a. 1986). 

Het patroon in Duitsland (zie 
de bijdrage van Blankenburg in 
dit nummer) is nog kleinschaliger. 
Dat heeft te maken met het daar 
geldende verbod op meerdere 
vestigingen. Daarin zal, zoals 
Thole in dit nummer toelicht, op 
korte termijn wel verandering 
komen. 
19 Het ligt geheel in de rede te 
veronderstellen dat `bereik-
baarheid' voor individuen een 
andere inhoud heeft dan voor 
bedrijven. Bij de eersten speelt de 
geografische factor naar 
verwachting een grotere rol. Ten 
aanzien van het persoonlijke 
contact behoeft men tussen beide 
soorten clientele geen groot 
verschil te verwachten. Een 
dergelijke verwachting wordt 
bevestigd door de bevindingen 
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van het in 1990 op verzoek van de 
Algemene Raad uitgevoerde 
opinie-onderzoek onder bedrijven 
en particulieren. Gevraagd naar 
het gewicht van motieven bij de 
keus van de advocaat bleek dat 
voor bedrijyen de geografische 
nabijheid beduidend minder telt. 
Bedrijven leggen hun prioriteit bij 
`creativiteif, `snelheid' en tereik-
baarheicft (hetgeen wat anders is 
dan 'in de bumf zitten), terwift 
voor de particuliere gebruiker de 
kleinschaligheid (klein kantoor en 
de bereikbaarheid in de buurt) 
telt. Beiden stemmen overeen wat 
betreft de zeer hoge waardering 
die men heeft voor het element 
`persoonlijk contact (Interview, 
1990). 
20 De schatting van 45% van de 
totale omzet voor de grootste 7 
kantoren in Nederland die 
Bruinsma en HuIs presenteren 
(1990, p.854) lijkt ons om 
meerdere redenen twijfelachtig. 
Ten eerste omdat de geschatte 
kantooromzetten voor 1990 gerela-
teerd worden aan de totale omzet 
voor de bedrijfstak over 1987 
volgens de CBSbasistellingen 
rechtskundige diensten (waarbij 
geen rekening wordt gehouden 
met de inflatie en de groei van de 
balie). Naar schatting lag de totale 
omzet hierdoor een derde hoger; 
de top-7 neemt dan niet meer dan 
33% voor zijn rekening. Ten 
tweede lijken de geschatte 
omzetten per onderneming aan de 
te hoge kant, waarschijnlijk omdat 
niet gewerkt is met de netto-omzet 
(zoals in de CBS-basistellingen) 
uitsluitend behaald in de (binnen-
landse) advocatuur. Het 
werkelijke percentage zal nog 
lager liggen. 
" Een vergelijkend perspectief 
met de voorzieningen in Engeland 
en Duitsland - aan de hand van 
de patronen in de uitgaven voor 
onderscheiden rechtsproblemen - 
bieden Blankenburg en Klijn 
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(1987) en Blankenburg (1992). 
" Er zijn in de loop der tijd 
verschillende methoden gehan-
teerd ter afbakening van dit 
segment. Eerst was de naam 
icollectier voldoende legitimatie. 
Meer objectief is het aantal 
toevoegingen dat men als 
advocaat per jaar doet. Volgens de 
norm van de Stichting Opleiding 
Sociale Rechtshulp (SOSR) - 100 
toevoegingen per jaar - kwam 
men eind jaren tachtig uit op 15 a 
20% van de balie (Van der Veen 
en Van Elburg, 1989, p. 23). Bij 
het verstrekken van een extra 
financiele tegemoetkoming aan de 
sociale advocatuur in 1991 werden 
criteria gehuldigd als kantoor-
omzet (80 procent uit toevoegings-
vergoedingen) en jaaromzet per 
advocaat (tenminste 60.000 en ten 
hoogste 180.000 gulden) (Vgl. het 
persbericht van het ministerie van 
Justitie, 10-6-1991). Dat resul-
teerde in ongeveer 600 individuele 
aanvragers. 
23  Het optimisme van Wackie 
Eysten (1991, p. 120) dater 
welhaast op neer lijkt te komen 
dat de rol van advocaat in het 
geheel niet in het geding komt - 
bij voorbeeld op het punt van 
diens onafhankelijkeid en yertrou-
wenspositie - wordt bepaald niet 
ondersteund door beyindingen uit 
Amerikaans onderzoek. (Vgl. 
Nelson, 1988.) Het is niet op 
voorhand duidelijk waarom dit in 
Nederlandse kantoren, die juist 
tot dezelfde business-cultuur 
behoren als de Amerikaanse, 
anders zou zijn. 
24  Hoe nadelig een dergelijke 
onbekendheid met de rol van 
advocaten in de 
politiek-maatschappelijke 
discussie kan zijn voor welhaast 
alle belanghebbenden, illustreert 
het mm of meer stukgelopen 
vereenvoudigingsstreven van het 
scheidingsprocesrecht de 



afgelopen jaren (Vgl. Klijn, 1991, 
pp. 181 e.v.). 
" Bij civiele procedures voor 
kantongerechten en rechtbanken 
is de stijging 114%, bij die voor 
het gerechtshof en Hoge Raad 
255%. 
26  Het minimum aan advocaten is 
het geschatte aantal advocaten in 
civiele procedures aangevuld met 
het aantal toegevoegde advocaten 
in de straf- en administratieve 
sector. Het maximum aan 
advocaten is het geschatte aantal 
advocaten in civiele procedures 
opgeteld bij het totaal aantal straf-
en administratieve procespartijen. 
27  Ter controle van de mate van 
betrouwbaarheid van onze 
werkwijze valt aan te tekenen dat 
uit het Interview-onderzoek bleek 
dat zo'n 600.000 personen van 15 
jaar en ouder de afgelopen 12 
maanden (i.c. 1990) een advocaat 
hadden bezocht. Dit komt overeen 
met de cijfers uit het 
AVO-onderzoek van het SCP. 
Tevens bleek dat 41% van die 
contacten uitmonden in een 
procedure; dat resulteert in 
250.000 procedures. Onze 
maximum-variant benadert dit 
getal zeer redelijk. 
" De bijdrage van Berends aan dit 
nummer bevestigt dit gegeven en 
laat zien welke consequenties dat 
heeft voor de werkwijze van de 
advocaat. 
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Bijlage 1: Aantal ingeschreven advocaten: absoluut, index en per 
100.000 inwoners; percentage vrouwelijke advocaten; 1952-1991 

Absoluut 	Index 	 Per 	 % 

	

1952=100 	100.000 	 WOUW 
inwoners 

1952 	 1970 	 100 	19.1 	 (6,3) 
1953 	 1993 	 101 	 19,1 
1954 	 2006 	 102 	19,0 
1955 	 2014 	 102 	18,9 
1956 	 1997 	 101 	18,5 
1957 	 1961 	 100 	17,9 
1958 	 1961 	 100 	17,7 
1959 	 1958 	 99 	17,4 
1960 	 1931 	 98 	16,9 	 (8,1) 
1961 	 1964 	 100 	17,0 	 (9,1) 
1962 	 1942 	 99 	16,6 
1963 	 1958 	 99 	16,5 
1964 	 1923 	 98 	16,0 
1965 	 1936 	 98 	15,9 
1966 	 1941 	 99 	15,7 
1967 	 1943 	 99 	15,5 
1968 	 1967 	 100 	15,5 
1969 	 1985 	 101 	15,5 
1970 	 2063 	 105 	15,9 	 (10,3) 
1971 	 2143 	 109 	16,3 	 (10,7) 
1972 	 2235 	 113 	16,8 
1973 	 2345 	 119 	17,5 	 11,9 
1974 	 2448 	 124 	18,1 
1975 	 2580 	 131 	19,0 	 15,8 
1976 	 2775 	 141 	20,2 	 15,5 
1977 	 2964 	 150 	21,5 	 15,0 
1978 	 3259 	 165 	23,4 	 16,0 
1979 	 3497 	 178 	25,0 	 17,2 
1980 	 3726 	 189 	26,4 	 18,1 
1981 	 4020 	204 	28,3 	 18,8 
1982 	 4268 	 217 	29,9 	 19,8 
1983 	 4577 	 232 	31,9 	 20,0 
1984 	 4825 	 245 	33,5 	 20,6 
1985 	 4975 	 253 	34,4 	 21,1 
1986 	 5124 	260 	35,3 	 21,3 
1987 	 5360 	 272 	36,7 	 22,4 
1988 	 5655 	 287 	38,4 	 23,5 
1989 	 6015 	 305 	40,6 	 24,8 
1990 	 6381 	 324 	42,8 	 25,8 
1991 	 6716 	 341 	44,7 	 26,8 

Bron: Jaarverslagen ed. Naderlands° Orde van Advocaten, aangevuld met 
enkele andere bronnen, de percentages tussen haakjes zijn afkomstig uit 
stee kp reef on derzoe k. 
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Bijlage 2: Verdeling van advocatenkantoren (vestigingen) en advocaten 
naar kantoorgrootte 

Totaal 
kantoren 	 1175 	1027 	1327 	1722 	1967 	2087 
lngeschreven 
advocaten' 	 1931 	2235 	3726 	4825 	5655 	6716 
Gemiddeld 
adv./kantoor 	 1,7 	2,2 	2,8 	2,8 	2,9 	3,1 
Grootste 
kantoor 	 12 	39 	68 	64 	72 	88 

Waarvan 

Waarvan 

Waarvan 

Waarvan 

1960 	1972 	1980 	1984 	1988 	1991 

Grootte kantoren (in procenten) 

	

1-5 	97,4 	94,2 	91,1 	91,1 	90,9 	88,5 

	

1 	66,7 	63,7 	50,9 	47,3 	46,9 	45,5 

	

2-3 	25,7 .23,4 	28,3 	32,5 	33,1 	32,0 

	

4-5 	4,9 	7,1 	11,8 	11,3 	10,8 	11,0 

	

> 5 	2,6 	5,8 	8,9 	8,9 	9,1 	11,5 

	

6-10 	2,6 	3,9 	5,9 	6,3 	6,6 	7,9 

	

11-20 	0,1 	1,3 	1,9 	1,5 	1,4 	2,5 

	

21-40 	- 	0,7 	0,8 	0,6 	0,6 	0,5 

	

41-60 	 - 	0,2 	0,4 	0,3 	0,3 

	

> 60 	 - 	0,1 	0,1 	0,2 	0,3 

Totaal- 100 	100 	100 	100 	100 	100 

Aantal advocaten per kantoor (in procenten) 

	

1-5 	88,3 	68,2 	60,8 	62,2 	59,9 	54,4 

	

1 	40,3 	29,3 	18,1 	16,9 	16,3 	14,6 

	

2-3 	35,2 	24,7 	24,0 	27,2 	27,2 	24,6 

	

4-5 	12,8 	14,2 	18,7 	18,1 	16,4 	15,3 

	

> 5 	11,7 	31,5 	38,7 	37,9 	40,4 	45,6 

	

6-10 	11,0 	13,6 	15,1 	16,2 	16,9 	18,4 

	

11-20 	0,6 	8,4 	9,4 	7,3 	6,9 	10,9 

	

21-40 	- 	9,5 	8,8 	6,1 	6,1 	4,2 

	

41-60 	 - 	3,6 	7,0 	5,6 	5,2 

	

> 60 	 - 	0,1 	0,1 	0,2 	0,3 

Totaal 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

'Het aantal ingeschreven advocaten komt in enkele gevallen niet precies 
overeen met het totale aantal in de kantoren werkzame advocaten omdat 
deze gegevens ontleend zijn aan verschillende bronnen. 

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten; 1960; Blom, Advocatenblad, 1961, 
p. 341 
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Veertig jaar Nederlandse 

Orde 

Vijftien dekens en hun redes 

mr. E.E. Minkjan* 

Inleiding 

De dekenredes voor de jaarvergadering van de 
Nederlandse Orde van Advocaten in september zijn 
uitgegroeid tot een 'State of the union'. De deken 
presenteert een overzicht van het beleid dat hij en de 
Algemene Raad voeren, waarbij hij reageert of antici-
peert op voor de balie belangrijke ontwikkelingen in 
de samenleving. De rede is bedoeld om aan de leden 
- en de laatste tien jaar ook steeds meer aan de 
buitenwacht - te laten zien waarvoor de Orde zich 
inzet. In de rede wordt niet alleen een appel gedaan 
op de balie; ook de overheid wordt regelmatig aange-
sproken. 

Veertig jaar geschiedenis van de Orde laat zich 
goed lezen in de jaarredes, die in het Advocatenblad 
worden afgedrukt. Dit artikel bevat een collage van 
uitspraken van 15 dekens. Aan de hand daarvan 
komen achtereenvolgens aan de orde de ontstaansge-
schiedenis en de doelstellingen van de Nederlandse 
Orde van Advocaten en de verschillende manieren 
waarop de Orde deze probeert te verwezenlijken, 
door een intern appel te doen op advocaten en een 
beroep op de buitenwereld. De gefinancierde 
rechtshulp komt apart aan de orde. Ten slotte worden 
enkele tendensen gesignaleerd. 

Orde en ordening 

Ontstaansgeschiedenis 

Zeker bij lustrumjaren duiken dekens vaak in de 
geschiedenis om het ontstaan van de Nederlandse 

* De auteur is hoofd juridische zaken van het bureau van 
de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag. 
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. 
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Orde en de kritiek op de Orde nog eens aan te 
halen. Was het een goede of een slechte fee die aan 
de wieg van de Orde heeft gestaan? Kuyper (1977) zei 
daarover het volgende: `Zeker heeft het aan critici 
niet ontbroken. Volgens hen zou een ondemocratisch 
gebouw opgetrolcken zijn op de dubieuze grondslagen 
van uit de bezettingstijd aflcomstige ordeningsdrift 
van het maatschappelijk leven. Wat is er van deze 
kritiek juist? Een stukje wetsgeschiedenis kan ik u 
daarbij niet besparen. 

De Orde vindt als publiekrechtelijke beroepsorgani-
satie haar basis in het sinds 1938 bestaande artikel 
159 van de Grondwet. Bij de voorbereiding van de 
Grondwetswijziging 1938 is een onderzoek ingesteld 
naar de mogelijkheid voor bepaalde bedrijfstakken 
lichamen in te stellen teneinde leidend en regelend op 
te treden. In die tijd bestond de behoefte tot een 
verantwoorde organisatie van het bedrijfsleven te 
komen. De onbevredigende crisiswetgeving had die 
behoefte aangetoond. Bij de voorstellen tot herziening 
van de Grondwet worden de beroepen haast 
stilzwijgend betrokken bij de regeling voor de 
bedrijven. 

In de Memorie van Antwoord, het gaat dan om 
openbare lichamen van beroep en bedrijf, motiveert 
de Regering voor het eerst, door te verwijzen naar het 
openbaar belang, waarom de beroepen meedoen. En 
om aan te tonen dat het hier in beginsel niet iets 
nieuws betrof, wees zij onder meer op de raden van 
toezicht en discipline voor de advocaten en procu-
reurs. 'Al deze regelingen zijn ook hierom van 
belang', zo stelt de Regering, `dat zij aantonen hoe 
een publiekrechtelijke organisatie, opgezet als onder-
neming in eigen kring, heel wel samen kan gaan met 
het behoud van individuele bewegingsvrijheid. De 
advocaten kunnen zeker niet met grond klagen dat de 
publiekrechtelijke organisatie hen onredelijk beperkt 
bij de verrichting van de hun toevertrouwde taak.' 

Ordening van het beroep dus op de onverdachte 
grondslag van een grondwettelijke regeling van 1938. 
Niettemin, het woord ordening alleen reeds, 
waarvoor zeker sedert de jaren 1940-1945 een zekere 
allergic in onze samenleving bestaat, deed tegen-
standers van de ontworpen Advocatenwet te hoop 
lopen, toen deze naar een voorstel afkomstig uit de 
voormalige Nederlandsche Advocaten-Vereeniging, 
kort na de oorlog werd gepubliceerd.' (Kuyper, 1977) 
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Hieraan valt nog toe te voegen - dit om een 
mogelijk nog levend misverstand uit de weg te ruimen 
- dat de Advocatenwet niet het verplichte lidmaat-
schap met zich mee bracht; voordien moest de 
advocaat immers ook al lid zijn van de plaatselijke 
Orde. En wat betreft de mate van vrijheid: de balie 
verwierf op deze wijze misschien zelfs wel een grotere 
vrijheid, aangezien zij verordenende bevoegdheid 
kreeg en zelf kon regelen wat tot dan toe voor haar 
werd geregeld. Al was het in het begin even wennen 
getuige de perikelen rond de eerste verordeningen. 

Eerste verordeningen 

Bij die eerste verordeningen rijzen zowel intern als 
extern bezwaren. De Stageverordening van het 
College van Afgevaardigden werd gedeeltelijk 
vernietigd door de ICroon. Daarin was voorzien in 
een examen, maar dit werd door de minister in strijd 
geacht met de toegang tot het beroep zoals geregeld 
in de Advocatenwet en dus in strijd met het algemeen 
belang. Een volgende verordening, betreffende 
boekhouding en vorming van een faillissementsfonds, 
stuitte op verzet van de advocaten en moest worden 
ingetrokken door de Algemene Raad. 

Visser van LIzendoorn (1955) is persoonlijk sterk 
door dit alles getroffen. Hij zit met de vraag wat hij 
eigenlijk fout heeft gedaan: 'Door wat in het voorjaar 
gebeurde heb ik mij meermalen de vraag gesteld: is 
die organisatie, speciaal van de verordenende 
bevoegdheid in de Orde, zo gek? In de vacantie heb 
ik het ganse probleem van de verordenende 
bevoegdheid eens rustig bekeken, en ik kwam tot de 
conclusie, dat ik mu j geen meer democratisch verant-
woorde regeling kan denken.' 

Met voldoening stellen latere dekens vast dat er van 
de schrikbeelden omtrent ordeningsdrift en ondemo-
cratische verhoudingen, die door de tegenstanders 
waren opgeroepen, niets tot werkelijkheid is 
geworden (vergelijk Van Doorne, 1957; Salomonson, 
1963; Van der Feltz, 1967.) Ook later sneuvelen 
trouwens wel voorstellen van de Algemene Raad. In 
de jaren zestig en zeventig probeert de Algemene 
Raad een pensioenvoorziening voor alle advocaten 
tot stand te brengen. Daarvoor kan echter geen 
meerderheid worden gevonden. Ook een verruiming 
van de verordening op de advocaat in dienstbe-
trekking haalt het in 1981 niet. 
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Inspraak 

In de inspraak-jaren zeventig spreekt Van Wessem 
(1974) zijn bezorgdheid uit over het tekort aan 
communicatie met de leden. In 1975 bespreekt hij de 
structuur van de Orde en de voorstellen van de 
Algemene Raad om de inspraak van de leden meer 
inhoud te geven: 'De publiekrechtelijke aard van de 
orde verzet zich allerminst tegen een demokratisch 
funktioneren, doch is daarmee zeer we! verenigbaar. 
De orde is trouwens door de Advocatenwet demokra-
tisch opgebouwd en met voldoende mogelijkheden 
van participatie uitgerust.' 

Hij vervolgt: ten Algemene Raad en een College 
van Afgevaardigden kunnen nog zo duidelijk menen 
te zien, wat in het belang van de door hen vertegen-
woordigde advocaten belangrijk of noodzakelijk is, 
wanneer zij er niet in slagen een zodanige 
meerderheid van de leden van de juistheid van hun 
inzicht te overtuigen of tenminste tot het aanvaarden 
van dat inzicht te bewegen, dan zullen zij van de 
verwezenlijking van hun plannen af moeten zien.' 

Er komt bijgevolg een regeling voor het raadplegen 
van de leden, bij voorbeeld in plaatselijke Ordeverga-
deringen, als Algemene Raad en College van 
Afgevaardigden overwegen besluiten te nemen over 
`aangelegenheden, die ingrijpen in de vrijheid van de 
beroepsuitoefening, de organisatie van het beroep 
(specialisatie), het persoonlijk leven van de leden 
(pensioen), etc.' (Van Wessem, 1975). 

Eenheid 

Het thema "eenheid' komt begrijpelijkerwijs veel 
voor in de jaarredes. Van Doorne (1957) stelt vast 
'dal grote en kleine balies voortreffelijk samenwerken, 
dat zij wel eens accentverschillen in sommige 
belangen hebben, doch geen tegenstellingen. Van 
machtsconcentratie van groepen van personen in de 
westelijke arrondissementen is geen spoor te 
bekennen en de discussies over ons mooie beroep en 
over onze vakbelangen zijn nimmer door politieke 
groepering doorkruist of vertroebeld.' 

Is er bij Salomonson in 1963 twijfel over of de 
Nederlandse Orde de doelstelling van eenheid 
bereikt, Van der Feltz aarzelt in 1967 niet. Dan 
komen de jaren zeventig. Bij Van Wessem (1974) 
komt voor het eerst een mogelijke, en wat hem betreft 
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onverhoopte, splitsing tussen sociale en commerciele 
advocatuur in het vizier: 'Er is geen reden om 
laatdunkend op elkaar neer te zien of om elkaar een 
antieke denktrant, een gebrek aan sociaal gevoel, of 
een materialistische levensbeschouwing te verwijten 
of aan te wrijven.' Kuyper (1977) formuleert het wat 
krachtiger en noemt deze 'middelpuntvliedende 
ontwikkelingen onzalig'. 

Soms lijkt het betoog over eenheid wat bezwerends 
te hebben. De rede van Rood in 1978 heeft de titel In 
necessariis unitas. Tegelijkertijd verscheen in NRC 
Handelsblad een artikel van een sociaal advocaat, de 
voorzitter van de Vereniging voor Rechtshulp Spigt, 
onder de kop Eenheid in de tent of bonje in de hut. 
Spigt verwijt de Algemene Raad te weinig rekening te 
houden met de opvattingen van de alternatieve 
rechtshulpverleners. 

Ook in de jaren tachtig blijft de eenheid de gemoe-
deren bezighouden. Van den Hoek (1988): 'De 
grenzen tussen `sociale' en 'commerciele' advocatuur 
zijn - statisch - niet te trekken en zijn - dynamisch - 
aan ontwikkeling onderhevig. Men zal mij tegen-
werpen, dat er toch vele advocaten zijn die duidelijk 
tot de ene of andere categorie behoren. Inderdaad, 
maar zij hebben meer gemeen dan zij zelf wellicht 
beseffen. Beiden zullen zij zich richten op profes-
sionele, deskundige dienstverlening met inzet en 
toewijding gegeven. Opleidings- en bijscholingseisen 
zijn voor hen niet anders. Juist omdat zij elkaar 
veelvuldig in de praktijk ontmoeten is nodig dat zij 
aan dezelfde verordeningen en gedragsregels zijn 
onderworpen welke gehandhaafd worden door 
dezelfde tuchtrechter. Juist bij behartiging van 
verschillende belangen, waarbij maatschappelijke 
tegenstellingen de onoverbrugbaarheid en onverzoen-
lijkheid van standpunten bevorderen, acht ik het 
slechts een voordeel, indien de advocaten ten 
opzichte van elkaar een zeker gevoel van saamho-
righeid (ook wel aangeduid als confraternaliteit) 
hebben. Ook de belangenbehartiging naar buiten kan 
krachtiger geschieden, indien de Orde namens alle 
advocaten spreken kan.' 

Glasz (1985) roept op tot meer eenheid, zij het 'in 
verscheidenheid'. Hij zou wensen dat sociale 
advocaten ook in de Orde-organen zitting zouden 
nemen en in het beleid participeren zonder verlies 
van identiteit. Een oproep die door Spigt - 
inderdaad, de grenzen zijn niet statisch - in 1990 
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wordt herhaald. Het vervullen van functies binnen de 
Orde noemt Spigt (1989) een verplichting die in het 
algemeen wordt gekweekt door het vermogen tot 
zelfregulering van de Orde: 'Het is goed wanneer de 
kantoren die voor het leveren van leden van de 
Orde-organen in aanmerking komen zich die verant-
woordelijkheid blijven beseffen.' 

Doelstellingen 

Wat de doelstelling van de Orde is, wordt niet 
expliciet in de Advocatenwet geformuleerd. De 
dekens formuleren en herformuleren bijgevolg de 
doelstellingen steeds opnieuw. Dat !evert een reeks 
karakteristieken op. 

De eerste deken, Visser van Uzendoom vertrouwt 
er in 1955 op 'clat de Orde door Uw aller steun en 
toewijding steeds meer in staat zal zijn Uwe belangen 
en 's lands belang te dienen.' Volgens Salomonson 
(1963) is het doel (voorzichtig: `als ik het goed zie') 
tweeledig: tnerzijds om, intern, de eenheid van de 
balie onder een gezaghebbende centrale leiding te 
bevorderen. Anderzijds om met meer kracht dan 
voorheen naar buiten tot gelding te kunnen brengen 
de opvattingen van de advocatuur omtrent zowel haar 
eigen belangen als de belangen van hen die op 
enigerlei wijze met het recht in aanraking komen.' Hij 
vervolgt: 	klinkt mooi, maar om daaraan in de 
praktijk gestalte en inhoud te geven is geen gemak-
kelijke taak.' 

Bij het 25-jarig bestaan van de Orde, noemt Kuyper 
(1977) het een ernstig gebrek dat de Advocatenwet 
nalaat duidelijk te maken wat de doelstelling van de 
Orde is. 'De Advocatenwet geeft de Orde taken, 
plaatst deze hier en daar in een bepaald verband en 
reikt het instrumentarium aan waarmee de Orde kan 
worden bestuurd. De doelstellingen zelf ontbreken.' 
Kuyper laat zich leiden door hetgeen de Orde feitelijk 
doet en verduidelijkt de doelstelling van de Orde 
aldus: 'De Orde moet zich de behartiging van de 
rechtshulp en de zorg voor een goede rechtsbedeling 
aantrekken; de Orde moet zorg dragen voor een 
onafhankelijke beroepsuitoefening en de Orde moet 
de rechten en belangen behartigen van advocaten.' 
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Krachtige balie 

Een jaar later formuleert Rood (1978) de hoofd-
doelstelling van de Orde kernachtig als volgt: 'het 
voortbestaan van een krachtige balie is een bestaans-
voorwaarde voor een rechtsstaat'. De balie moet 
vooral de overheid tegenspel bieden. Voor deze 
doelstelling geeft Rood een aantal redenen. 

'In een democratisch gestructureerd land als het 
onze, vervult de rechter de rol van onafhankelijk 
arbiter. Hoezeer sommigen ook streven naar een 
vaderlijke, begrijpende, meedenkende en aan een 
vooral ronde tafel met justitiabelen pratende figuur, 
de rechter is de beslisser. Zou hij zijn beslisfunctie 
gaan uitoefenen door met de verdachte aan tafel te 
gaan overleggen, dan kan dat gesprek niet op voet 
van gelijkheid plaatsvinden. Daarom juist heeft de 
justitiabele adequate rechtshulp nodig'. Als tweede 
reden noemt Rood: Ten van de meest aansprekende 
fenomenen van het vak, de beoefening van het recht, 
is dat er zelden maar een rechtvaardigheid is. Recht is 
geen zekerheid, maar een geheel van de meest recht-
vaardige mogelijkheden. Aan ons is het de beslisser te 
overtuigen dat voor de rechtvaardigheid van onze 
clienten meer of tenminste evenveel is te zeggen als 
voor die van een wederpartij. (...) 

'Er (zullen) geengageerde, durvende advocaten 
gevonden moeten worden om tegen de heersende 
rechtspraak in andere opvattingen te verdedigen. De 
rechter kan baanbrekende nieuwe beslissingen niet 
nemen als hij niet op niveau de argumenten daarvoor 
door ons krijgt aangereikt. Sterker: de rechter zelf 
kan niet op niveau functioneren als de inbreng van de 
balie wegblijft.' 

Goede rechtsbedeling 

De Orde moet waken tegen een sluipend bederf van 
het beroep onder invloed van overheidsmaatregelen. 
De balie moet opkomen voor de handhaving en tegen 
de aantasting van algemene rechtsbeginselen 
(Kuyper, 1977). Van Hassel (1991) zegt hierover: 'De 
tijd is nu rijp voor een nota `recht op bescherming'. 
Daarbij denk ik niet alleen aan de rechtsbescherming' 
van het individu of de verdachte. Het gaat in veel 
bredere zin om de rechtsbescherming bij de afweging 
tussen collectieve en individuele belangen. De rechts- 
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positie van het individu behoort in ons rechtsbestel 
centraal te staan. (...) 

Geconstateerd moet worden dat de huidige 
wetgeving steeds minder een normatief karakter 
draagt. De wetgeving is steeds meer ordenend van 
aard. Als wij niet oppassen verwordt zij tot een louter 
sturingsmechanisme voor en ten behoeve van de 
overheid. Daardoor verzwakt de acceptatiegraad. 
Daarom moeten hoge eisen worden gesteld aan de 
rechtsbescherming van de burger tegen de overheid 
die steeds meer belanghebbende is bij haar eigen 
regelgeving. (...) Rechtsbescherming is immers het 
fundament en het sluitstuk van een geloofwaardige 
samenleving. Het maakt deel uit van de checks en 
balances van de inrichting van onze maatschappij.' 

Onalhankelijkheid 

`De opdracht van de advocaat is zich in te spannen 
dat ieder lid van onze samenleving aan zijn recht kan 
komen, zonder aanzien van persoon of instantie' 
(Kuyper, 1977). 

Economisch onafhankelijk is niemand meet De 
Brauw (1972): `De onafhankelijkheid tegenover het 
'establishment' is volstrekt primair. Het 
`establishment' wil dat wij er deel van uitmaken met 
onze eed, onze toga's en onze eer van de stand. En 
tegelijkertijd zijn wij geroepen om ons op te stellen 
tegen de gevestigde machten in al hun facetten en dat 
is het 'establishment'. 

Ons werk heeft nu eenmaal omdat het in de ruime 
zin de rechtspleging betreft, voortdurend te maken 
met de problemen waarvoor de overheid zich ziet 
gesteld, meer dan enige andere discipline. ledere 
procedure, iedere interventie op de gebieden waarop 
wij opereren, kan theoretisch consequenties hebben, 
die het overheidsbeleid aangaan.' 

Rood (1979) bespreekt de overheidsinvloed en met 
name die van het ministerie van Justitie door het 
systeem van gefinancierde rechtshulp. Hij wijst erop 
dat toen de tweede algemene deken Van Doorne in 
de jaren vijftig voor de balie bereikte dat civiele 
toevoegingen niet meer met nihil doch met vijftig 
gulden per zaak beloond werden, dat het begin van 
een ontwikkeling was. `De balie is afhankelijk van die 
geldstroom en alleen al om die reden verdient het 
oude credo (van onafhankelijkheid) onze kritische 
belangstelling. (...) Het lijkt aannemelijk dat die ene 
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`grote' client meer dan voorheen een zekere invloed 
zal willen en mogelijk zal moeten uitoefenen. Een 
invloed, die zal zijn geinspireerd door de kostenfactor 
en die voor de advocatuur organisatorische en/of 
inhoudelijke aspecten zal hebben. (...) Organisatorisch 
kan deze erop gericht zijn anderen dan hen die de 
balie vormen, bij het rechtshulpproces te betrekken.' 

Dat zou zeker een verdergaande invloed van de 
overheid op de beroepsuitoefening van de advocatuur 
betekenen, maar `daarvan zouden wij niet a priori 
behoeven te schrikken.' Behalve organisatorisch zou 
de overheidsinvloed ook inhoudelijke aspecten 
kunnen krijgen: `Gedachtig wederom de financiele 
zorg van de overheid, lijkt het stellen van een zekere 
norm hier te passen in het streven naar beheersing 
van de geldstroom. Maar hoe zou een dergelijke 
normering moeten plaatsvinden? Thans doet het zich 
voor dat griffies van rechterlijke colleges beoordelen 
of bepaalde verrichtingen op basis waarvan een 
advocaat zijn declaratie indient, wel noodzakelijk 
waren. Dat zo'n controle onwenselijk is en regelmatig 
tot fricties leidt, is voor een ieder duidelijk. Maar dat 
er een bepaalde vorm van beoordeling komt, is 
mogelijk even duidelijk. Toen de president van een 
appelkamer in strafzaken onlangs meende dat 
kansloze appellen worden ingesteld, mogelijk om een 
hogere vergoeding als advocaat te verkrijgen, vroeg ik 
mij af of de betrokken magistraat zich voldoende de 
consequenties realiseerde van wat hij zei. Wij weten 
immers alien dat het belang van de client mee kan 
brengen de executie van de straf uit te stellen zodat 
reeds om die reden appel gewenst is. En wat 
trouwens is kansloos? Brengt de taak die de balie bij 
de rechtsvorming heeft, niet mee dat wij 
ogenschijnlijk kansloze zaken aan de rechter presen-
teren om nieuwe rechtspraak uit te lokken?' 

Het thema van de jaarrede van Van Hassel (1991) is 
`onafhankelijkheid door kwaliteit'. `Kwaliteit is het 
machtigste wapen in iedere slag waar de onafhan-
kelijke beroepsuitoefening in het geding is. Kwali-
teitsverbetering is daarom de hoofddoelstelling van 
het beleid van de Algemene Raad in de komende 
jaren!' 

Autonomie 

Salomonson (1962) onthult bijzonderheden over de 
advocatuur in vroegere eeuwen, waarbij hij zich 
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vooral afvraagt hoe en wanneer de balie in ons land 
haar onafbankelijkheid heeft verkregen. De conclusie 
luidt dat van oudsher onafbankelijkheid tegenover de 
client heeft bestaan, maar dat de onafhankelijkheid 
ten opzichte van de rechterlijke macht pas in de 
negentiende eeuw is gegroeid, terwij1 de onafbanke-
lijkheid tegenover de uitvoerende macht niet eerder is 
bereikt dan in 1952, toen de Advocatenwet een einde 
maakte aan de toestand waarbij iedere achtereenvol-
gende regering het in haar macht had (door wijziging 
van Reglement III) 'met een pennestreek de 
advocatuur te vervormen of zelfs weg te vagen'. 

Roelvink (1980) bespreekt het ontwerp tot wijziging 
van de Advocatenwet, waarbij de nieuwe tuchtcol-
leges, de Raden van Discipline, niet meer uitsluitend 
uit advocaten zouden bestaan: `Na ruggespraak met 
het College van Afgevaardigden heeft de Algemene 
Raad zich met deze nieuwe opzet akkoord verklaard. 
Niet ten onrechte wees een der afgevaardigden uit 
Breda op het felt, dat de voorgestelde regeling tilt een 
oogpunt van autonomie wezenlijk inhoudt dat de 
klok van de historie een beetje wordt teruggedraaid. 
Zowel het felt, dat de voorzitters en hun plaatsver-
vangers geen advocaten zullen zijn, als de bepaling 
dat zij niet door enig orgaan van de balie maar door 
de minister zullen worden benoemd, betekenen een 
vermindering van de zeggenschap van de balie.' 

Tijdens de parlementaire behandeling stellen enkele 
fracties voor om vertegenwoordigers in de tuchtcol-
leges te benoemen van organisaties die opkomen voor 
de belangen van rechtzoekenden. Roelvink daarover: 
`Blijkbaar wordt onze Orde door deze kamerleden 
niet gezien als een organisatie die opkomt voor de 
belangen van rechtzoekenden. De taak van de 
advocaat is het opkomen voor de belangen van recht-
zoekenden, in en buiten rechte, adviserend, onder-
handelend of procederend. De opdracht van de Orde 
als door de wetgever in het leven geroepen publiek-
rechtelijke organisatie is het scheppen van 
voorwaarden en het nemen van maatregelen, 
waardoor het vervullen van die taak door advocaten 
wordt bevorderd, zulks in het belang van de rechtzoe-
kenden. Daaraan doet in het geheel niet af dat de 
Orde ook de belangen van de advocaten heeft te 
behartigen. De geciteerde parlementariers wekken 
impliciet de indruk alsof de Orde zich voornamelijk 
met het laatste bezig houdt. Die indruk is onjuist.(...) 
Hierbij komt dat de belangenbehartiging uiteindelijk 
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geen ander doel dient dan het in stand houden van 
een onafhankelijke balie die voor het handhaven van 
de rechtsstaat onmisbaar is.' 

Al deze doelstellingen probeert de Orde te bereiken 
door beleid te voeren, waarbij zowel intern een appel 
op de balie wordt gedaan, als de buitenwereld wordt 
aangesproken. Ook in de dekenredes gebeurt dat, 
zoals hierna zal blij ken. De gefinancierde rechtshulp 
neemt zo'n overheersende plaats in, dat ik die apart 
behandel. 

Intern appel 

Opleiding en specialisatie 

De opleiding is een onderwerp dat de Orde voort-
durend bezighoudt. Vrijwel alle dekens wijzen op de 
maatregelen die de Nederlandse Orde in de loop der 
jaren neemt. Ontevredenheid over de universitaire 
opleiding wordt uitgesproken in de eerste rede, van 
Visser van Uzendoorn in 1953, en in de laatste, van 
Van Hassel in 1991. Visser van IJzendoorn vindt dat 
de juist afgestudeerden te wereldvreemd in de 
maatschappij worden gezet. Van Hassel pleit voor 
meer eenvormige, niet versnipperde opleidingen 
waarin meer aandacht wordt besteed aan de basis-
vakken en aan de vorming van juristen met een 'legal 
mind'. 

Ook het onderwerp specialisatie is van alle jaren. 
De eerste Ordevergadering in 1953 is gewijd aan dat 
thema. Van Hassel doet in 1991 een oproep om meer 
verenigingen van specialisten op te richten, wat niet 
betekent dat afscheid moet worden genomen van de 
generalisten. Te vergaande specialisatie leidt tot 
verkokering en bewustzijnsvernauwing. De advocaat 
moet zorgen voor een juiste mengeling van genera-
lisme en specialisme. Daardoor kan de client op de 
meest efficiente wijze worden bediend. 

Praktijkvormen 

De Orde wil enerzijds dat de balie kan voldoen aan 
de wensen van het publiek en de markt, maar wil 
anderzijds dat daarbij de essentialia van het beroep 
niet verloren gaan. Begin jaren zeventig begint de 
eerste fusiegolf. De Brauw zegt in 1971 dat de Orde 
met het oog op de toekomst de praktijkorganisatie 
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van de advocaat moet regelen. 	bespreekt verschil- 
lende samenwerkingsvormen, waaronder interlokale 
en interarrondissementale associaties, waarvoor een 
verordening wordt gemaakt. De persoonlijke inzet is 
echter essentieel voor het advocatenberoep. Door de 
verzakelijking van de maatschappij is juist behoefte 
aan deze vorm van persoonlijke bijstand: 'De 
advocaat (is) de enige onpartijdige onafhankelijke 
helper die nog ter beschikking staat van degeen die 
zich bedreigd voelt in deze maatschappij van zich 
verscherpende en vergrotende machtsverhoudingen. 
(...) Wanneer dus de Algemene Raad en de Raden 
van Toezicht maatregelen nemen om de behoorlijke 
uitoefening van de praktijk te bevorderen, zullen zij - 
naast een open oog voor wat de clienten in 
redelijkheid als dienstenpakket kunnen eisen en voor 
de wijze waarop de advocaat die diensten snel en 
efficient kan leveren - moeten bevorderen dat de 
advocaat een positie blijft innemen, die die hoogst 
persoonlijke inzet mogelijk maakt, omdat daar en 
daar alleen dat eigen karakter van de advocatuur is 
gelegen.' 

Begin jaren negentig komt de tweede fusiegolf. 
Opnieuw is de Orde alert. Spigt (1990) vindt dat de 
`IVIMMM' (multinationale multidisciplinaire 
megamaatschap) misschien het grootste gevaar is dat 
de advocatuur bedreigt. Er moet `worden gelet op de 
bescherming van de belangen van de consumenten. 
Die consument, of hij nu particulier is of multina-
tional, is gebaat bij redelijke keuzemogelijkheden en 
bij bescherming van de vertrouwensband die er 
tussen hem en zijn advocaat behoort te bestaan. De 
advocaat stelt de belangen van zijn client voorop en 
probeert conflicterende belangen te vermijden. Dat is 
de bestaansvoorwaarde van die vertrouwensband. De 
advocaat dient zich in zijn doen en laten - en dus ook 
in zijn relaties met anderen - verre te houden van 
belangen die strijdig zijn met die van zijn client.' 

Ook de figuur van de advocaat in dienstbetrekking 
wordt in de jaren zeventig in een verordening 
geregeld (1977). In 1981 acht de Algemene Raad de 
tijd rijp rechtshulpverlenende juristen in dienst van 
nonprofitorganisaties tot de balie te laten toetreden 
(Roelvink, 1981). De achterban verzet zich daar 
echter tegen; de verordening sneuvelt in het College 
van Afgevaardigden. 
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Tuchtrecht 

Niet alleen de eerste jaren wordt het tuchtrecht 
gezien als een van de middelen om de doelstellingen 
te behalen (Van Doorne, 1959, wijdt er zijn gehele 
rede aan), ook en juist in de zakelijke jaren negentig 
is dit het geval. Spigt (1989) spreekt over de essen-
tialia van het beroep: de geheimhoudingsplicht, het 
tuchtrecht, de gedragsregels en de onafhankelijkheid: 
'De tegenstelling tussen de advocatuur als 'business' 
en als 'metier' zou, als die zich over de hele linie zou 
doorzetten, onze beroepsgroep onherstelbaar in 
tweeen kunnen delen. Sommige `keiharde' zaken-
lieden vragen zich wellicht af: `Wat koop ik voor 
zoiets vaags als de ethiek van het vak?' Laat ik dan 
beginnen hen erop te wijzen dat het ook, of misschien 
zelfs wel met name, die meerwaarde van ons beroep 
is die een belangrijk wapen vormt in de concurrentie-
strijd met andere beroepen.' 

Onder Wackie Eysten wordt het individuele publi-
citeitsverbod opgeheven. De verwachting is dat 
daarmee de toegankelijkheid van de advocaat en de 
doorzichtigheid van de balie worden vergroot. Dan 
wordt er ook steeds meer gesproken in termen van 
marketing. 

Het appel op de overheid 

Wanneer in de dekenredes een derde wordt aange-
sproken, is dat bijna altijd de overheid. Begin jaren 
tachtig begint de overheid de rechten van de 
verdachte aan te tasten. Glasz (1986) zegt daarover: 
la, het haperen van het gerechtelijk apparaat regar-
deert ons in hoge mate. Omdat de gedachte dat een 
doorgeschoten rechtsbescherming en het benutten van 
rechtsmiddelen daaraan debet zouden zijn een 
onjuiste is en ons de verkeerde weg zou wijzen. 
Omdat de balie met de rechtzoekenden belang heeft 
bij zorgvuldige rechtspraak, van goede kwaliteit en 
binnen redelijke termijnen.' Later komt Spigt (1989) 
daarop terug: 'Juist wanneer intensivering van de 
criminaliteitsbestrijdig nodig is moet de rechtspositie 
van de verdachte in ons bestel deugdelijk en hecht 
verankerd blijven. We moeten er voor waken dat de 
criminaliteitsbestrijding niet een gedurende eeuwen 
opgebouwd stelsel van rechtsbescherming wegspoelt.' 
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Van Hassel (1991) concludeert dat de tijd nu rijp is 
voor een nota Recht op bescherming. `Geconstateerd 
moet worden dat de huidige wetgeving steeds minder 
een normatief karakter draagt. De wetgeving is steeds 
meer ordenend van aard. Als wij niet oppassen 
verwordt zij tot een louter sturingsmechanisme voor 
en ten behoeve van de overheid. Daardoor verzwakt 
de acceptatiegraad. Daarom moeten hoge eisen 
worden gesteld aan de rechtsbescherming van de 
burger tegen de overheid die steeds meer belangheb-
bende is bij haar eigen regelgeving. (...) Rechtsbe-
scherming is immers het fundament en het sluitstuk 
van een geloofwaardige samenleving. Het maakt deelt 
uit van de checks en balances van de inrichting van 
onze maatschappij. En daar hoort bij een autonoom 
Justitie-departement dat zich verantwoordelijk stelt 
voor de kwaliteit van het wetgevings , het handha-
vings- en het beschermingsbeleid.' 

In het midden van de jaren tachtig komen er 
voorstellen tot vereenvoudiging van het echtschei-
dingsprocesrecht. Een van de onderdelen daarvan is 
de afschaffing van de verplichte procesvertegenwoor-
diging. Van den Hoek en Glasz laten zien waarom de 
balie zich daartegen verzet. Glasz (1985) beroept zich 
daarbij op Gisolf: 'Anderhalve eeuw lang', zo zegt hij 
(Gisolf), 'is het echtscheidingsrecht geschreven 
geweest voor advocaten. Altijd is er vanuit gegaan dat 
advocaten het moesten hanteren en er was dan ook 
geen enkele behoefte het eenvoudig te houden. Nu 
kan je niet ineens doen alsof die advocaat niet meer 
nodig is. Je zal eerst het recht moeten toesnijden op 
de burger en dan kan je zeggen, nu heb ik die 
advocaat niet meer nodig. (...) 

En dan onze betrokkenheid. Zouden wij op grond 
daarvan ons van een oordeel moeten onthouden? Des 
uitdrukkelijk neen. Elk oordeel uit het veld der 
praktijk is afkomstig van belanghebbende betrok-
kenen ...' En de Orde heeft succes: in de Eerste 
Kamer wordt het wetsontwerp verworpen. 

Rechtshulp 

De gefinancierde rechtshulp is een thema waarop 
de overheid keer op keer terugkomt. De situatie in 
1957 is vergelijkbaar met die in 1992. Van Doorne 
(1957) legt uit dat de Algemene Raad heeft besloten, 
ondanks de huidige bezwaren tegen de veel te lage 
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vergoedingen, in te stemmen met het wetsvoorstel, dat 
een verbetering is vergeleken met het vorige, omdat 
de gehele balie als vanouds haar medewerking zal 
blijven verlenen aan de rechtsbijstand voor on- en 
minvermogenden. 

Salomonson (1963) zegt hierover het volgende: 
'Naar buiten stond de Raad pal voor de belangen van 
de balie, waar het ging om verlost te worden van de 
last der kosteloze behandeling van zaken van onver-
mogenden. Gij kent de strijd die mijn voorganger 
heeft gevoerd om het beginsel te doorbreken, dat de 
advocaat in civiele zaken zijn diensten zonder enige 
vergoeding verleende. (...) Van groot belang is, dat de 
balie bij deze strijd, juist door haar tegenwoordige 
organisatie, als eenheid heeft kunnen optreden en 
daardoor ook van velen buiten de balie steun heeft 
kunnen verkrijgen. De aldus onder andere met 
diverse leden der Staten-Generaal gelegde contacten, 
zullen ook in de toekomst waardevol kunnen zijn.' 

Van der Feltz constateert in 1967: 'Helaas hebben 
de verstreken vijftien jaren geen definitieve oplossing 
gebracht van het vraagstuk van de toegevoegde 
rechtsbijstand. (...) Tot een adequate beloning van 
hetgeen de Nederlandse balie ten behoeve van de 
gemeenschap in dit opzicht presteert, is het nog niet 
gekomen. (...) Hoe benard de financiele positie van de 
Overheid ook moge zijn, deze kan en mag nimmer 
een reden zijn de advocaten en procureurs, die in 
deze een sociale plicht vervullen, lager te honoreren 
dan waarop zij in redelijkheid en billijkheid 
aanspraak kunnen maken. De kosten, verbonden aan 
het verlenen van rechtsbijstand aan z.g. onvermo-
genden zowel in civiele- als in strafzaken, voor het 
goed functioneren waarvan een regering van een land 
dat er prijs op stelt een rechtsstaat te worden 
genoemd, verantwoordelijk is, mogen nimmer de 
sluitpost van de begroting worden.' 

In 1968 vestigt Hooft Graafland nog eens de 
aandacht op de totaal onvoldoende honorering: 'Ik 
geloof dat het wenselijk is tegenover dit standpunt 
nog eens heel uitdrukkelijk stelling te nemen en het 
recht van de balie op een adequate honorering van 
haar diensten andermaal te bepleiten. (...) 

'Ons staat dan ook geen andere weg open, dan de 
publieke opinie ervan te overtuigen dat het hier niet 
zozeer gaat om gerechtvaardigde wensen van de balie, 
maar dat ons onrecht wordt aangedaan door ons te 
onthouden wat ons naar algemene beginselen van 
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sociale rechtvaardigheid toekomt. Sedert jaren 
verricht de balie dit werk tegen een vergoeding die 
zelfs niet de kosten dekt. Het is niet teveel gezegd dat 
hier sprake is van een misstand.' 

De laagte van de vergoedingen blijft een 
aanhoudend punt van zorg, maar in de jaren tachtig 
komen daar de bezuinigingen bij, niet alleen op de 
vergoedingen van de advocaten, maar ook op de 
toegankelijkheid voor de rechtzoekenden. 

Van den Hoek (1982): `Onze eerste zorg dient te 
zijn dat rechtspraak en rechtshulp in de besproken 
zin als grondrecht blijven gehandhaafd. Het recht op 
rechtshulp is onmisbaar voor de verwezenlijking van 
alle andere rechten die de burger heeft. Zonder 
rechtshulp zijn die rechten niet meer dan quasi-
rechten, dode mussen waarmee hij ongegrond werd 
verblijd. Indien de balie kritiek heeft op voorgestelde 
bezuinigingsmaatregelen, kan zij daarin niet 
niet-ontvankelijk worden verklaard, enkel en alleen 
omdat ook haar eigen belangen in het geding zijn. 
Deze stellen wij geenszins voorop, maar het spreekt 
wel vanzelf dat wij recht overeind gaan zitten, als een 
eenzijdige aanslag op de inkomens van de advocatuur 
wordt opgelegd, waardoor de bestaanszekerheid van 
sommigen onder ons wordt bedreigd. (...) Indien de 
balie zich niet druk maakt over aantasting van de 
rechtshulp, wie zou dan zijn stem daartegen nog 
verheffen in een samenleving, waarin vele deelbe-
langen met elkaar wedijveren om erkenning te 
krijgen. (...) Bezuinigen op rechtshulp is niet 
eenvoudig, hetgeen mede wordt veroorzaakt door zijn 
anti-cyclisch karakter. Juist in tijden dat het slechter 
gaat zal de behoefte aan rechtshulp omgekeerd 
evenredig stijgen.' 

In de loop van de jaren tachtig komt daar de 
discussie bij over de Bureaus voor rechtshulp en 
hoever de Bureaumedewerkers zich zouden mogen 
bewegen op het terrein van de advocatuur. Onder het 
dekenaat van Spigt (1989) komt na vijftien jaar 
discussie over een nieuwe Wet op de rechtshulp een 
compromis tot stand: ten tweede, en niet minder 
prangende, vraag is wie verantwoordelijk is voor de 
rechtshulp in Nederland. De vraag heeft retorische 
kanten: Voor de Algemene Raad is het een gegeven 
dat centrale verantwoordelijkheid binnen de 
rechtshulp ligt bij de advocatuur. Dat wit zeggen bij 
alle advocaten, ongeacht of zij tot een groot of klein 
kantoor behoren. Dat heeft consequenties wanneer de 
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spanningen op het terrein van de vergoedingen verder 
oplopen. Indien de vergoedingen op zo'n niveau 
belanden dat het voor individuele advocaten 
nauwelijks meer mogelijk is zich op dit terrein toe te 
leggen, moet de balie er gezamenlijk voor zorgen dat 
de minder bedeelde rechtzoekende niet in de kou 
komt te staan.' 

Over de komende parlementaire behandeling van 
het ontwerp van Wet op de rechtsbijstand merkt Van 
Hassel (1991) op: `Onze relatie met de overheid is een 
soort haat-liefde verhouding. We kunnen niet zonder 
elkaar maar we zijn niet altijd blij met elkaar. De 
discussie over de structurele laagte van de toevoe-
gingsvergoedingen en alles wat er daaromheen heeft 
plaatsgevonden heeft een ding duidelijk aangetoond: 
een continue deelname aan het publieke debat is 
onvermijdelijk. (...) 

Een actieve deelname aan het politiek debat houdt 
in dat de Orde zich meer bewust moet worden van 
het feit dat die in sterke mate wordt beheerst door 
machtsfactoren. (...) Emotie en zelfs afhaken is 
daarbij (soms) toegestaan, mits tijdelijk en voorzover 
passend in de calculaties van het spel. (...) Actuele en 
feitelijke kennis van de situatie in de eigen beroeps-
groep zijn even onmisbaar als actuele en feitelijke 
kennis van het politieke bedrijf.' 

Tendensen 

Wie de redes herleest, ervaart de veranderende 
tijdgeest. Wat elke periode voor de balie betekende 
laat zich als volgt typeren. 

De jaren zestig: de balie is niet interessant voor 
grote groepen juristen, die elders immers meer 
kunnen verdienen. 

De jaren zeventig: kritiek op de balie en de indivi-
duele advocaat; behoeft aan inspraak. 

De jaren tachtig: bezuinigingen van de overheid en 
toenemende concurrentie van andere dienstverleners. 

De jaren negentig: verzakelijking en steeds 
scherpere concurrentie met als reactie een nadruk op 
marketing en kwaliteit. 
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N L Law 

De dagelijkse gang van zaken 

drs. M. Berends* 

Inleiding 

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven 
van het dagelijkse werk van advocaten op een van de 
vele kleinere kantoren die ons land kent. Daarmee 
beoog ik te laten zien onder welke omstandigheden 
rechtshulpverlening aan individuele clienten in feite 
gestalte krijgt. Voor zover mij bekend, is een dergelijk 
beeld tot nu toe nauwelijks geschetst, terwijI het toch 
een belangrijke rol zou kunnen spelen in de huidige 
discussie over kwaliteitsverbetering. 

In die discussie staan begrippen als rationalisering, 
efficientie en schaalvergroting centraal. Stilzwijgend 
wordt daarbij verondersteld dat de dagelijkse praktijk 
zich betrekkelijk eenvoudig laat voegen naar een 
dergelijk model. Om na te gaan of dat inderdaad zo 
is, is het noodzakelijk de dagelijkse gang van zaken 
op een advocatenkantoor systematisch te beschrijven. 

De hieronder weergegeven praktijkbeschrijving 
berust op een observatiestudie die in 1984 en 1985 
door mij werd verricht in de context van een studie 
naar de omgang van advocaten met hun clienten en 
naar de wijze waarop problemen van clienten worden 
getransformeerd in rechtsproblemen. In deze bijdrage 
beperk ik mij tot de beschrijving van de gang van 
zaken en een summiere analyse van de factoren die 
daarvoor bepalend zijn. 

Het kantoor ter plekke 

Het kantoor dat is gevestigd in een regionaal 
centrum in een van de noordelijke arrondissementen, 
kan worden beschouwd als representatief voor het 

* De auteur is rechtssocioloog en bereidt een proefschrift 
voor over de interactie tussen advocaten en hun clienten. 
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kleinere kantoor. Het bestond uit de twee maten Bert 
Katz (K) en Julie Willems (W), en hun medewerkster 
Mady Chin die gedurende de onderzoekperiode 
vertrok en werd opgevolgd door de eerstejaars 
stagiaire Eddy van Kleef (VK). Naast de advocaten 
was er een full time secretaresse werkzaam, Sophie 
Paans (P), en een part time administratice, Margriet 
Bal (B). 

Bij het begin van de observatie bestond het kantoor 
ruim vijf jaar. De beide maten - die de maatschap 
hadden opgericht - waren toen ongeveer acht jaar 
werkzaam in de advocatenpraktijk. De clienten van 
het kantoor waren vrijwel uitsluitend individuele 
rechtzoekenden. Vijfennegentig procent van de zaken 
betrof gefinancierde rechtshulp (toevoegingen). 
Inhoudelijk bezien, valt de praktijk te typeren als 
gemengd: Katz deed veel familierecht, Willems 
vooral sociaal recht (en Chin beide). Het aantal zaken 
dat jaarlijks werd afgehandeld, lag tussen de 150 en 
200 per persoon. De jaarlijkse omzet van elk lag 
tussen de f 80.000 en f 100.000. De beide maten 
hielden daaraan een maandelijks netto-inkomen over 
van f 1.500 tot f 2.000. Chin, die werd betaald volgens 
de richtlijnen van de Orde, genoot feitelijk het 
hoogste (modale) inkomen van de drie. 

De praktijk 

De werkwijze van advocaten wordt hier op twee 
manieren in kaart gebracht: enerzijds via een chrono-
logische weergave van het doen en laten van de 
advocaat, anderzijds via een diachronische 
beschrijving van de werkzaamheden verband 
houdend met een zaak. 

Een willekeurige maandagochtend 

Ter verduidelijking van deze beschrijving van een 
maandag in april enige opmerkingen vooraf. Als 
gesproken wordt over `werken' dan betreft het activi-
teiten als lezen, nadenken, aantekeningen maken. 
`Dicteren' spreekt voor zichzelf: naast het inspreken 
van dagvaardingen gaat het vooral om brieven aan 
wederpartijen en hun vertegenwoordigers, concepten 
voor clienten en begeleidende briefjes bij de diverse 
stukken. Bij het meer eenvoudige routinewerk wordt 
de inhoud al sprekende gecomponeerd. Het dossier 
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van de betreffende zaak ligt erbij voor de controle 
van een en ander. In moeilijker gevallen worden eerst 
wetboeken en jurisprudentie doorgenomen, collega's 
geraadpleegd en ruwe concepten gemaakt. 

9.00- 9.21 Even bijpraten met iedereen; 
doorkijken van de post. 

9.21 - 9.24 Telefoon: cliente. Voordat Willems 
doorschakelt, pakt ze het dossier. 

9.24- 9.28 Doornemen van de agenda met 
Paans; een babbeltje. 

9.28 - 9.31 W. sleept een trap aan en vervangt 
kapotte lampen van haar plafondver-
lichting. 

9.31 - 9.35 Luistert een afgelopen vrijdag nog 
deels gedicteerde echtscheidingsdag-
vaarding af. 

9.35 - 9.39 Bedenkt dat ze beter eerst kan 
proberen een collega te bellen over 
een andere zaak. Ze overlegt. 

9.39 - 9.44 Zodra ze oplegt, meldt P. dat ze een 
client aan de lijn heeft. Doorverbinden 
maar. 

9.45 - 9.54 Van Kleef komt advies vragen. 
9.54 - 9.58 W. dicteert de rest van de dagvaarding 

en begint aan een volgende zaak. 
9.58 - 9.59 P. vraagt lets via de binnenlijn. 
9.59 - 10.03 Verder dicteren aan de zojuist 

begonnen zaak. 
10.03 - 10.06 Telefoon. De dochter van een cliente, 

die een afspraak voor zichzelf wil, 
liefst morgen. Aan het eind van het 
gesprek verbindt W. haar weer met P. 
die de afspraak kan vastleggen. 

10.06- 10.11 K. komt binnen, babbelt even en 
vraagt dan of W. die middag een deel 
van zijn zitting bij het Bureau voor 
rechtshulp van hem overneemt (zij 
staat toevallig als zijn 'reserve' op de 
lijst). Hij heeft een "gevangenhouding'. 
W. heeft twee clienten, om twee uur 
en om vier uur. W. bedenkt dat ze om 
vier uur wel terug kan zijn. De diente 
van twee uur is nieuw. P. kan telefo-
nisch proberen de afspraak te 
verschuiven. Als dat niet lukt, moet 
V.K. haar maar eerst ontvangen. 
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10.11 - 10.18 Dicteert brief af. Volgende zaak: lezen 
en notitie maken. 

10.18 - 10.20 P. komt binnen voor overleg over 
zaak. 

10.20 - 10.22 W. werkt verder. 
10.22 - 10.24 Telefoon: een derde-betrokkene in een 

zaak. 
10.24 - 10.27 Een sanitaire stop annex koffie. 
10.27 - 10.33 W. dicteert ten behoeve van dezelfde 

zaak. 
10.33 - 10.37 Telefoon: een voormalige client met 

een nieuw probleem. Als W. hem naar 
P. wit terugverbinden, is deze niet op 
haar post. W. loopt dus naar de secre-
taressekamer, schakelt de telefoon 
over en maakt de afspraak zelf. 

10.37 - 10.58 W. dicteert een paar langere brieven. 
10.58 - 11.00 W. brengt dicteerbandje naar P. 
11.01 - 11.04 W. blijft in de secretaressekamer om 

de 'rot aan te strepen'. 
11.04 - 11.10 Maakt notities voor de rolzitting en de 

waarnemer. 
11.10 - 11.26 Organisatorisch overleg tussen K., W. 

en P. 
11.26 - 11.28 Vergeefse poging een derde-

betrokkene in een van haar zaken 
telefonisch te bereiken. 

11.28 - 11.30 W. maakt enige notities. 
11.30 - 12.25 Gesprek met een client. 
12.25 - 12.32 Lunchpauze. 

Uit dit verslag blijkt hoe versnipperd er aan een 
bepaalde zaak wordt gewerkt. Op een totaal van 
drieeneenhalf uur zijn er welgeteld twee periodes 
waarin min of meer ongestoord kon worden doorge-
werkt: het dicteren van een aantal brieven en het 
gesprek met een client. Zes binnenkomende 
telefoontjes en twee uitgaande; ook die balans zegt 
iets. 

Een doorsnee zaak 

Laten we eens nagaan op welke wijze K. gedurende 
drie dagen werkte aan een `conclusie van antwoord 
en eis van reconventie'. Het betreft een conflict tussen 
een man en een vrouw die, na een aantal jaren te 
hebben samengewoond, uit elkaar waren gegaan. 
Beiden hadden de gezamenlijke woning verlaten en 
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de boedelstukken waren verdeeld. De scheiding was 
mede veroorzaakt door de gokverslaving van de man 
(C., de client van K.). 

De ex-vriendin beschuldigde C. ervan zonder haar 
medeweten een groot bedrag van haar spaarrekening 
te hebben opgenomen en vergokt. C. ontkende in 
eerste instantie de hoogte van het bedrag. Zijn 
ex-vriendin zou aanvankelijk tegen derden ook een 
veel lager bedrag hebben genoemd. Ze zou ook 
gezegd hebben dat ze er geen werk van wilde maken. 
Haar harde opstelling nu verklaarde hi] uit pressie in 
de familiekring. Later gaf hij toe dat het Inisschien 
toch wet zoveel was geweest'. Hi] was inmiddels 
werkloos, had een minimale uitkering en zou daarvan 
een grote schuld nauwelijks kunnen afbetalen. 

Katz's pogingen een schikking tot stand te brengen, 
met een deel van het geeiste bedrag als inzet, 
mislukten. Er lag thans een dagvaarding en K. moest 
zijn conclusie van antwoord produceren. Aanvan-
kelijk had hij daarvoor nauwelijks andere argumenten 
dan de bestrijding van de hoogte van het bedrag en 
het vermoeden dat de vriendin niet geheel onwetend 
kon zijn geweest van het gokken. Volgens C. had zij 
ook gedeeld in zijn incidentele winsten. 

Then kwam C. met een aantal aanmaningen voor 
schulden die hij niet kon betalen. Het bleken 
schulden te zijn nit de gezamenlijke huishouding. 
Daarvoor was geen regeling getroffen, zodat ze nu, bij 
gebrek aan een samenlevingscontract, als 
gezamenlijke en alsnog te delen schulden konden 
worden beschouwd. Daarmee had K. opeens een 
tegeneis: scheiding en deling van de schulden. De 
ex-vriendin zou de helft ervan moeten betalen. Wat 
K. daarnaast nog zocht, was een mogelijkheid de 
gokschulden als een deel van de boedel te 
beschouwen. Hi] was er weliswaar vrij zeker van dat 
dat niet kon, maar het moest nog wel even worden 
nagezocht. 

- Woensdag 

10.27 	Secretaresse P. meldt dat C. er is; de 
afspraak stond voor 11.00 uur in de 
agenda. 

10.30 - 10.32 K. belt met iemand die ambtshalve bij 
de zaak is betrokken; werkt nog twee 
minuten en laat C. binnenkomen. 
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10.34 - 10.42 Gesprek met C. K. probeert relevante 
informatie uit de passieve, zwijgzame 
man te halen. Vraagt C. voor drie uur 
de volgende middag langs te komen 
om samen de concept-conclusie door 
te nemen en eventueel te corrigeren. 

10.42 - 10.52 K. dicteert een brief aan zo juist 
gebelde derde-betrokkene en aan een 
schuldeiser van C. 

11.29 - 11.35 K. zoekt en leest in wetboek. 
Vandaag bestede tijd: 28 minuten. 

- Donderdag 

8.50 - 9.24 K. leest in wetboeken, loopt heen en 
weer, drinkt koffie, gaat even bij W. te 
rade. 

9.24 - 9.25 P. consulteert K. via binnenlijn ten 
behoeve van een andere client. 

9.25 - 9.30 K. leest en loopt dan naar secretares-
sekamer. 

9.30 - 9.37 Daar suggereert W. iets; K. zoekt 
daarop een dossier uit het archief, 
gaat terug naar zijn kamer. Leest. 

9.37 - 9.38 W. komt binnen, vertelt over een van 
haar zaken en vraagt dan naar de 
zijne. 

9.41 	W. komt een lijstje met jurisprudentie 
brengen. 

9.42 - 9.51 K. leest verder. 
9.51 - 10.02 W. komt terug. Beiden menen te 

weten dat speelschulden zeer 
persoonlijk zijn en dus moeilijk 
kunnen worden afgeschoven op het 
samenlevingsverband. W. vraagt of hij 
niet tot een compromis met de tegen-
partij kan komen. 'Al mislukt', zegt K. 

10.02 - 10.03 P. komt binnen met vraagje over een 
zaak waaraan zij werkt. 

10.03 - 10.11 K. leest verder. 
10.11 - 10.24 In de secretaressekamer tikt K., at 

denkend, een eerste concept. P. vraagt 
hem iets. 

10.24 - 10.50 K. loopt naar de brievenbus; nog geen 
post. Koffie. Terug naar schrijfma-
chine: denken, tikken. P. vraagt twee 
keer iets; stagiaire V.K. ook eenmaal. 
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10.51 - 10.54 K. komt terug in zijn kamer, zet de 
wetboeken weg. Sanitaire stop. Secre-
taressekamer. De post is gearriveerd. 
K. sorteert die zelf. Grote pret om een 
brief die is geadresseerd aan Ineester' 
P. 

10.55 - 11.21 K. terug naar eigen kamer; post 
doornemen. Enig werk aan een paar 
andere zaken. 

11.22 - 11.28 K. belt een bevriende collega om 
advies. Gaat na of wat hijzelf heeft 
bedacht, juist is. Hij legt de zaak kort 
uit en zegt dat hij in de voorfase 
vergeefs heeft geprobeerd te schikken. 
Is het voldoende om in reconventie 
scheiding en deling van de bestaande 
schulden te vragen? Nadat hij heeft 
opgelegd, moppert hij het maar een 
vervelende procedure te vinden. 
(Persoonlijk vindt hij het onplezierig 
de juridische truc van de boedel-
scheiding te moeten uithalen ten bate 
van zijn client.) 

Als K. kort voor drieen die middag naar een 
bespreking elders vertrekt, is C. nog niet verschenen. 
K. boos. Om kwart over drie telefoon van C. Hij heeft 
het verkeerd begrepen, dacht dat K. na drieen had 
gezegd en vindt dat het ook wel telefonisch kan, 
vandaar. P., die niet weet hoeveel er nog besproken 
moet worden, legt uit dat er morgen een conclusie 
moet worden genomen en dat K. die persoonlijk met 
hem wil doornemen. Zij vraagt C. of hij aan het einde 
van de middag nog kan langskomen. C. zegt geen tijd 
te hebben omdat hij naar zijn computerclub moet. P. 
vraagt hem of dat niet een keer kan worden overge-
slagen, maar C. vindt van niet. Zij raadt hem dan 
maar aan om in ieder geval tegen vijven nogmaals te 
bellen. Ms K. om vier uur terugkomt en het verhaal 
hoort, vallen er een paar krachttermen. 

16.42 - 16.45 C. belt. K. vraagt nog een keer de 
bedragen van de huishoudelijke 
schulden na en wil nogmaals weten of 
de vriendin meedeelde in de winst. 
Legt uit dat hij de hoogte van het door 
de wederpartij genoemde bedrag kan 
betwisten en scheiding en deling kan 
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- Vrijdag 

vragen. C. zal morgen heel vroeg 
moeten komen om het concept te 
lezen; `Kwart over acht? Dan bent u 

Aan deze niet bijzonder ingewikkelde of 
omvangrijke conclusie werd in totaal 181 minuten, 
ofwel drie uur, zichtbaar gewerkt. Niet bekend is 
hoeveel extra tijd zou moeten worden bijgeteld voor 
K.'s niet geregistreerde denkwerk. 

Voor de lezer die benieuwd is naar de afloop, kan 
nog worden vermeld dat de ex-vriendin, bang veroor-
deeld te worden tot deling van de schulden en 
daarmee nog meer geld kwijt te raken, opgaf. 

er. 
Vandaag bestede tijd: 89 minuten. 

7.28 - 8.10 K. zoekt vergelijkbare scheiding en 
delingszaken op uit het archief en 
neemt die door als een laatste controle 
ten behoeve van de concepttekst die 
nog slechts ten dele op papier staat. 

8.15 - 8.43 Gesprek met C. die het antwoordge-
deelte van de conclusie krijgt voorge-
lezen. Na het tweede gedeelte, de 
tegeneis, te hebben gedicteerd, vraagt 
K. aan C. of hij het er zo mee eens is. 
`Ja.' De client vertrekt en P. zet in 
hoog tempo de gedicteerde tekst op 
papier. 

9.23 	De conclusie wordt gekopieerd, 
ondertekend en kan mee naar de 
rolwaarneemster. 
Vandaag bestede tijd: 64 minuten. 

De week overziende 

Voor wie - terecht - twijfelt aan de representati-
viteit van een dagdeel, geef ik in het kort het verloop 
van de rest van de week van W. Zij verwachtte die 
maandag een rustig weekje; er was niets dat haast 
had. Nu kon ze eindelijk de achterstand weer eens 
inhalen en de stapel wachtende dossiers afwerken. De 
volgende morgen kwam er een nieuwe client: 
gedaagde in een kort geding dat op vrijdag diende. 
Dit noopte haar de rest van de week alles zo veel 
mogelijk te verschuiven. 
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Hoe verging het K. in een willekeurige andere 
week. Hij had in de veertien dagen voorafgaande aan 
deze (tijdschrijoweek een flunk aantal zittingen gehad, 
waardoor hij aan allerlei andere werlczaamheden niet 
was toegekomen. Dat was maandag ook nog zo. In 
zijn agenda stonden voor de morgen drie rechtszaken. 
Twee tamelijk routineuze familierechtszaken, waarvan 
een in het eigen en een in een naburig arrondis-
sement, plus een inhoudelijk belangrijke en 
omvangrijke kantongerechtszaak in het eigen arron-
dissement. 's Middags stonden nog eens twee familie-
zaken op het programma, waarvan er een routineus 
was. 

De ochtendzittingen zou hij onmogelijk allemaal 
zelf kunnen doen, gezien de tijden en de af te leggen 
afstanden. De kantongerechtszaak moest hij zonder 
meer zelf doen; voor de meer routineuze zaken zou 
hij zich wel kunnen laten vervangen. De middag gaf 
ook problemen. Eigenlijk had hij dienst op het 
Bureau voor rechtshulp. Ook daarvoor moest een 
oplossing worden gevonden. W. verving K. in het 
andere arrondissement en V.K. deed de beide routi-
nezaken in het eigen arrondissement. K. zelf ging 
naar het kantongerecht. De overblijvende familiezaak 
diende aan het begin van de middag, begon min of 
meer op tijd en na afloop vertrok K. spoorslags naar 
het Bureau voor rechtshulp om er zijn spreekuur-
dienst voor de rest van de middag te vervullen. Voor 
en na de kantongerechtszaak had hij de morgen 
doorgebracht met de gebruikelijke werlczaamheden: 
doornemen van de post, overleggen, dicteren en 
telefoneren. Nu hoopte hij, evenals W., voor de rest 
van de week op wat meer rust. 

Op dinsdagmorgen werkte hij wat urgente klussen 
af. Daarna wilde hij de rest van de week systematisch 
zijn laden doorlopen om op die manier zoveel 
mogelijk zaken bij te werken. Eerst maar eens de 
routineklussen en daarna de meer bewerkelijke. 

K. had meer geluk dan W. Hij kon zijn dossierkast 
volgens plan 'cloorlopen', tot hij aan het einde van de 
week `bil was en 'nu alleen nog een stuk of zes zaken 
had waarin hij veel of vervelend werk' moest doen. 
Echt klaar was hij dus niet, maar hij had nu 
tenminste meer tijd voor die grotere klussen. 
Helemaal rustig bleef de week niet: donderdag-
middag kwam er een client in een crisistoestand 
binnen. ben werd er nog even met vereende 
krachten links en rechts informatie ingewonnen en 
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een kort geding overwogen, maar dat hoefde allemaal 
niet meer voor het weekend. 

Ten slotte een poging een totale indruk te geven op 
basis van een werkweek tijdschrijven door beide 
advocaten. In die week werkte K. bijna 47 uur en W. 
53 uur. Geen van beiden kwam toe aan zaken als het 
bijhouden van vakliteratuur. Wanneer dat wordt 
meegeteld, dan werken W. en K. regelmatig meer dan 
50 uur per week. 

In de geregistreerde weken voerden beide 
advocaten de volgende werkzaamheden uit: 
- Directe rechtshulp: alle activiteiten ten behoeve 
van specifieke zaken en clienten. 
- Indirecte rechtshulp: alle activiteiten niet specifiek 
ten behoeve van een bepaalde zaak of client, zoals 
het lezen van vakliteratuur, de deelname aan het 
spreekuur van het Bureau voor rechtshulp en aan 
piketdiensten, de begeleiding van de stagiaire en 
overleg met collega's over hun zaken. 
- Organisatie: alles in verband met het reilen en 
zeilen van de eigen praktijk en het kantoor. 
- Combinaties: dagelijkse bezigheden van de 
advocaten waarin meerdere onderwerpen tegelijk aan 
de orde zijn. 
- Prive-activiteiten. 
- Overige: activiteiten anders dan genoemde. 

Rubriceert men de tijdbesteding van beide 
advocaten in de betrokken week dan blijkt dat beiden 
verreweg het merendeel aan directe rechtshulp 
besteden: K. 68% en W. 58%. Telt men het aandeel 
van de indirecte hulp daarbij op dan komen beiden 
gelijk uit: 74% van de werktijd. Prive-activiteiten 
namen zeer weinig tijd: voor K. 1% en voor W. 3%. 
W. besteedde ook meer tijd aan organisatie (8%) dan 
K. (3%). Telt men de gecombineerde activiteiten 
hierbij dan is het beeld: K. 8% en W. 14%. K. 
besteedde daarentegen veel meer tijd gerubriceerd als 
`overig' (lunchpauzes) dan W. deed (18% versus 9%). 

Interessant is het in dit verband na te gaan in welke 
mate de advocaten zelf het initiatief nemen (hebben) 
inzake hun tijdsbesteding, dan wel in welke mate 
anderen dat doen (extern initiatief). Dan blijkt dat de 
tijd in de rubrieken `organisatie', `persoonlijke activi-
teiten' en `overige' voor het merendeel bepaald 
worden door eigen initiatief, dan wel door dat van de 
kantoorgenoot. Bij de directe rechtshulp ligt voor K. 
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het initiatief voor 70% bij zichzelf, voor 5% bij de 
kantoorgenoten en voor 25% bij externen. W. scoort 
voor dezelfde rubrieken: 36% (eigen initiatief), 9% 
(kantoorgenoot) en 55% (extern initiatief). 

Een gefragmenteerd bestaan 

Het beeld van de praktijk is dat van een `druk 
bestaan' juist door de grote mate van fragmentatie. 
Een deel van die variatie is persoonsgebonden. W. is 
een introvert, rustig mens, K. het tegendeel. K. wipt 
sneller van zijn bureaustoel dan zijn collega en dat 
komt tot uiting in de frequentie waarmee zij elkaar 
opzoeken en elkaars werlczaamheden onderbreken. K. 
loopt veel vaker bij W. binnen dan omgekeerd. Dit 
verschil in karakter bepaalt de gemiddelde lengte per 
eenheid van alle werkzaamheden op kantoor. Deze 
was bij K. 6,5 minuut en bij W. 10 minuten. K. is 
daarbij meer `autonoom' wat betreft zijn werk-initi-
atief; W. is dat duidelijk minder. Toch zijn in dit 
verband niet deze factoren de meest belangrijke. Er 
zijn drie structurele gegevenheden die de kleine 
kantoorpraktijk karakteriseren. 

Ten eerste wordt dit type praktijk gekenmerkt door 
een voortdurende instroom van clienten die of eerder 
elders zijn geweest (bij voorbeeld het Bureau voor 
rechtshulp of de sociale dienst) of op eigen initiatief 
zijn gekomen. In beide gevallen zit de advocaat, 
gedacht in termen van het afhandelingsproces, op de 
achterhand. Zelfs als de zaak niet uitermate urgent is, 
betekent dit toch dat de advocaat in zijn/haar hande-
lingsmogelijkheden in grote mate afhankelijk is van 
hetgeen voordien door partijen of instanties reeds 
gedaan of nagelaten is. Als de zaak in kwestie wel 
urgent is — velen komen bij wijze van spreken pas 
daags voor de terechtzitting, de uithuiszetting, als zij 
op staande voet ontslagen zijn of onmiddellijk 
uitgezet dreigen te worden — dan dringt de tijd nog 
meer. Dat impliceert voor de werkwijze van de 
advocaat maar een ding: al het andere opzij. Met alle 
consequenties voor een geplande werkweek. 

Ten tweede kunnen de werkzaamheden aan 
lopende zaken niet in handzame porties worden 
verdeeld over de dagen en weken. Clienten, (poten-
tiele) wederpartijen, hun vertegenwoordigers en 
andere betrokkenen zoeken (vooral telefonisch) 
contact op de momenten die hen het beste schikken. 
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De tijdstippen en de wijze waarop zij dat doen en de 
tijd die het kost zijn onvoorspelbaar en moeilijk te 
kanaliseren. Ook al fungeren de secretaresses in 
zekere mate als poortwachters en kunnen zij een 
aantal zaken zelfstandig afhandelen, de advocaat 
moet veel mensen zelf te woord staan. Het resultaat 
hiervan is een sterke versnippering van de werkdagen. 

Ten derde bepaalt ook de wijze van werken op de 
rechterlijke instanties de werkwijze van de advocaat. 
Het is dan ook een in de praktijk van de doorsnee-
advocaat vaak gehoorde grief dat het tijdstip waarop 
een zaak wordt behandeld weliswaar tijdig bekend is, 
maar zittingen zich in een aantal dagen kunnen 
ophopen en zelfs op dezelfde dag in verschillende 
plaatsen op dezelfde uren kunnen plaatsvinden. Een 
voorbeeld daarvan zagen wij reeds hierboven. 

Beperkte remedies 

Valt er niets tegen dit alles te doen? Natuurlijk wel, 
maar de oplossingen zijn toch maar beperkt. Een 
belangrijk gegeven in de praktijk is de noodzaak tot 
directe beschikbaarheid die het kantoor wit uitstralen. 
Daarmee is onvermijdelijk de beschikbaarheid 'op 
afroep' gegeven. Rationalisering en standaardisering 
in de administratieve sfeer bieden vanzelfsprekend 
ook enig soelaas. Maar laten we niet vergeten dat de 
inkomsten uit praktijken als hier geschetst meestal 
niet die financiele ruimte bieden om at dat prachtigs 
ook te realiseren. 
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Een nieuwe wet, geen nieuw 

geluid 

prof. mr . Th.A. de Roos* 

InIeiding 

De sociale advocatuur als ensemble van praktijkuit-
oefening van een bepaald type esociaan bloeit, zij 
het tegen de verdrukking in. De waardering voor de 
verworvenheden en de deskundigheid van de sociale 
rechtshulpbeweging is vrij algemeen. Maar de 
politieke waardering in termen van budgettaire priori-
teiten is gering. Zo gering, dat de aardigheid er voor 
de 'idealistische' generatie van de jaren zeventig 
behoorlijk af begint te raken. Dat heeft gevolgen voor 
de toekomst van de rechtshulpverlening op de sociale 
rechtsgebieden en voor de toepassingspraktijk van de 
Wet op de Rechtsbijstand die in januari 1993, of 
anders niet erg veel later, in werking zal treden. 

De sociale advocatuur, voorzover nog op te vatten 
als beweging, heeft ernstig te lijden onder stagnatie-
verschijnselen: gebrek aan 'Nachwuchs' en frustratie 
over de lage honorering (in de eerste plaats financieel 
maar, omdat dat er nu eenmaal maatschappelijk 
gezien aan gekoppeld is, ook ideeel). 

Dat is in een notedop de stand van zaken anno 
1992 in de sociale advocatuur. Om deze stelling toe te 
lichten zal ik hierna eerst enkele hoofdthema's inven-
tariseren die voor de sociale rechtshulp als thema 
kenmerkend waren. Vervolgens zal ik bespreken wat 
daarvan in de loop van twee decennia is geworden en 
welke, deels onvoorziene, tegenstellingen ontstonden, 
enerzijds inzake de inhoud van de rechtsbijstand en 
anderzijds aangaande de tegenover de overheid en de 
balie te volgen strategie. Ten slotte geef ik mijn 
opvatting over de verworvenheden en de perspec-
tieven van twintig jaar sociale rechtshulpbeweging. In 

* De auteur is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan 
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht en tevens 
advocaat te Amsterdam. 
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dat verband ga ik kort in op het overheidsbeleid 
inzake het rechtshulpgebied in het algemeen, en op 
de Wet op de rechtsbijstand in het bijzonder. 

Hoofdthema's van de sociale rechtshulpbeweging 

Zoals bekend, kwamen de eerste advocatencollec-
tieven voort uit rechtswinkels, wetswinkels en 
juridische EHBO's. Zij onderscheidden zich van deze 
laatste door het professionele karakter van hun 
hulpverlening. Kenmerkend was dan ook dat zij de 
slogan `wij zijn er om onszelf overbodig te maken' 
niet overnamen; integendeel, van meet af aan 
kwamen zij om te blijven. 

Wat werd wel van de rechtswinkels en dergelijke 
overgenomen? In de eerste plaats de laagdrempe-
ligheid. Men zette zich af tegen de dure, commerciele 
kantoren met de marmeren trappen voor hun grach-
tenpanden. De client moest gemakkelijk kunnen 
binnenkomen en vervolgens niet ge1ntimideerd 
worden door het kantoorinterieur, lange wachttij den, 
aardappels in de keel, vakjargon en andere dure 
woorden. Bij de laagdrempeligheid behoorde dus de 
klantvriendelijkheid. 	• 

Van belang was verder dat het probleem van de 
client niet onmiddellijk tot zijn juridische kenmerken 
werd uitgebeend, maar - om het wat duur uit te 
drukken - althans aanvankelijk in zijn sociale en 
emotionele context werd gelaten. Maar omdat werd 
ingezien dat de eigen deskundigheid beperkt was, 
werd een multidisciplinaire aanpak bepleit, al of niet 
in combinatie met wijkgericht werken (dichtbij de 
mensen, ledere wijk een rechtshulppraktijk'). 
Sommige collectieven vestigden zich daartoe in buurt-
centra, wijkwelzijnscentra en dergelijke. Daar werd 
samenwerking gezocht met disciplines als wijkposten 
voor bejaarden, algemeen maatschappelijk werk, 
opbouwwerk en zelfs de gezondheidszorg. 

Eveneens stonden de rechts- en wetswinkels min of 
meer model voor de rechtsgebieden waarop de collec-
tieven zich bewogen. Die werden, en worden nog we!, 
aangeduid als de `sociale' rechtsgebieden: sociaal 
verzekeringsrecht, arbeidsrecht, familierecht, 
`woonreche, vreemdelingenrecht en een beetje straf-
recht. In beleidsdiscussies bij de Bureaus voor 
Rechtshulp zou deze harde specialisatiekern worden 
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aangeduid met de letters WWV (Werken Wonen 
Verblijf). 

Een ander gemeenschappelijk kenmerk van rechts-
winkels en collectieven was ook, wat ik maar noem, 
het leemtedenken'. De traditionele balie had de 
rechtshulpverlening op het gebied van de pro 
deo-rechtshulp (de WROM) schromelijk verwaar-
loosd. Zowel kwantitatief als kwalitatief, in de leerste 
lijn', maar ook in de tweede, was sprake van een 
tekort aan aanbod van hulpverlenerszijde. Het werd 
dus hoog tijd om het denigrerende en paternalistische 
karakter van de pro deo-rechtshulp te doorbreken en 
er een hoogwaardig professioneel specialisme van te 
maken. 

Last but not least vermeld ik de egalitaire ideologic 
en - althans tot op zekere hoogte - praktijk van de 
collectieven. Deze kwam tot uitdrukking in gelijke 
lonen voor alle medewerkers, ongeacht ervaring, 
functie en verantwoordelijkheid in het kantoor. Het is 
tegenwoordig nogal modieus om over deze idealis-
tische gedachte schamper te doen, maar het kan niet 
worden ontkend dat zij destijds een sterke morele 
drijfveer vormde en ertoe leidde dat allerlei 
zogenaamd vanzelfsprekende rolverdelingen en 
beloningssystemen tenminste opnieuw werden 
doordacht. 

Bijzondere aandacht verdient het politieke element 
in de jonge rechtshulpbeweging. Dit kwam tot uiting 
op het ideologische vlak door het pretentieuze begrip 
`structurele rechtshulp', en op praktisch niveau door 
het in rechte optreden voor radicale groeperingen en 
bewegingen (krakers, antimilitaristen). De gedachte 
van de structurele rechtshulp was rijkelijk pretentieus, 
gebaseerd als zij was op de vooronderstelling dat het 
verlenen van individuele rechtshulp slechts een 
druppel op een gloeiende plaats was, gelet op de 
noodzaak van een fundamentele maatschappijveran-
dering (leen meer gelijke verdeling van kennis, 
inkomen en macht'). Als juristen deze laatste wilden 
bevorderen, moesten zij hun werkzaamheden, onder 
meer als rechtshulpverlener, een `structureell karakter 
geven. 

De manier om dat uit te werken, zonder de politiek 
in te gaan, bestond uit activiteiten zoals het voeren 
van acties rond wetgeving (met als hoogtepunt de 
succesvolle actie tegen de afschaffing van de huurbe-
scherming eind jaren zeventig) en het groepsgewijs 
aanpakken van gelijksoortige gevallen, bij voorbeeld 
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korte gedingen inzake achterstallig onderhoud van 
woningen in de saneringswijken van grote steden. 
Andere sociale advocaten streefden naar vaste relaties 
met organisaties van werknemers (vakbonden), 
huurders, consumenten, en - later - de milieube-
weging, waarbij het probleem van de dunne spoeling 
en de vele varkens om de hock kwam kijken. 
Landelijke, regionale en plaatselijke (semi-)perma-
nente werkgroepen werden opgezet, waarbij het 
opviel dat de continuiteit slechts was gewaarborgd 
wanneer professionele ondersteuning van gesubsidi-
eerde instellingen werd verleend (onder andere door 
Bureaus voor rechtshulp). 

Van een andere orde was de politiek-radicale kant 
van de praktijkuitoefening, die zich onderscheidde 
door een sterke identificatie van de rechtshulpver-
lener met de client: een tweeledige identificatie, 
omdat enerzijds de advocaat vrij ver ging in het parti-
ciperen in de politieke strevingen van de clientele en 
nog slechts een minimum - volgens sommigen minder 
dan een minimum - aan professionele distantie in 
acht nam, terwijl anderzijds de publiciteit, vaak ook 
te onpas, verdedigers op een hoop gooide met hun 
klanten (RAF-zaken, De Telegraaf, Bakker Schut, 
enzovoort). 

Dit militante-activistische accent is binnen de 
sociale advocatuur overigens steeds van onderge-
schikt belang geweest. De keurig nette 
`sociaal-democratische' lijn overheerste, waarbinnen 
op het Haagse circuit gerichte publicitaire actie en 
lobby-activiteiten de toon aangaven. Maar ook in 
strafprocessen tegen antimilitaristen, krakers en soort-
gelijke `overtuigingsdaders' bestond de bijdrage van 
de advocatuur niet zozeer in het zelf voeren van een 
politieke verdediging, maar vooral in het bevorderen 
en bewaken van de mogelijkheden daarvan. 1  De 
confrontatie-strategie in de vorm van het `blootleggen 
van de repressieve verhoudingen' werd soms wel 
gevoerd door vervolgde activisten - met name de 
totaalweigeraars stuurden vaak aan op het frustreren 
van de normale procesgang door ordeverstorend 
gedrag, dat overigens over het algemeen nogal 
lijdzaam werd ondergaan door de rechters - maar de 
advocaten zelf namen deze strategic niet over. Het 
geloof in het recht werd zelfs bevorderd, doordat ook 
in politick getinte zaken een beroep op de rechter 
werd gedaan, waarbij advocaten zich creatief 
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betoonden in het exploreren van het internationaal 
recht (kruisrakettenprocedure). 

Barsten en breuken 

De oprichting in 1988 van de Vereniging sociale 
advocatuur Nederland (VSAN) betekende de 
bezegeling van een breuk die op haar betin 
voortkwam uit belangentegenstellingen tussen de 
twee voornaamste professionele `bloedgroepen' 
binnen de sociale rechtshulpbeweging: de advocaten 
en de juridische medewerkers op de Bureaus voor 
Rechtshulp. Sinds de oprichting van de eerste 
advocatencollectieven in 1974 en de start van het 
eerste experimentele Bureau voor rechtshulp aan de 
Droogbak te Amsterdam waren beide categorieen 
uitgegroeid tot een omvang van enkele honderden 
juristen. Bovendien was het tot een zekere mate van 
landelijke spreiding gekomen die bij de Bureaus, 
tengevolge van de arrondissementsgewijze opzet en 
de overheidsfinanciering, overigens aanmerkelijk 
beter tot stand kwam dan binnen de advocatuur, waar 
de 'wine vlekken' tot op heden voortbestaan. 

Aanvankelijk was er sprake van een grote eensge- 
zindheid, die in 1974 organisatorisch vorm kreeg in 
de Vereniging voor rechtshulp (VVR). Deze 
vereniging stond ook open voor rechtswinkeliers en 
andere rechtshulpverleners zoals vakbondsjuristen en 
sociaal raadslieden. De vereniging profileerde zich in 
1983 met landelijke acties rond het thema Duur recht 
is geen recht, waarbij de problematiek van de eigen 
bijdragen voor rechtzoekende `prodeanen' voorop 
stond. Gaandeweg werd echter duidelijk dat de 
medewerkers van de Bureaus - en daarmee verweven 
de Bureaus als instituties - zo hun eigen belangen 
hadden die niet steeds strookten met de inkomens-
strijd van de sociale advocaten. 

In de eerste plaats was er een latent territoriumge- 
schil. De (hoofd)taak van de Bureaus bestond uit 
verlening van de eerstelijns-rechtshulp: eenvoudige 
adviezen, al of niet gevolgd door verwijzingen. 
Proceshulp in administratieve procedures en bij de 
kantonrechter kwam voor, maar was uitzonderlijk. 
Naarmate men zich meer specialiseerde op de 
`WWV-gebieden' werd de uitsluitende bezigheid met 
advieswerk als onbevredigend ervaren en werd de 
neiging om op te rukken naar de tweede lijn sterker. 
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In arrondissementen waar de balie op de bewuste 
gebieden kwalitatief en kwantitatief te weinig in huis 
had veroverde het Bureau een min of meer vaste 
plaats in de tweede lijn op een gebied als het sociaal 
zekerheidsrecht. 

De relatief geringe werkbevrediging die uit het 
advieswerk kon worden geput, vormt ook een 
verklaring voor het toch wel zeer opvallende 
verschijnsel, dat er een uitstroom van juristen van de 
Bureaus naar de sociale advocatuur valt waar te 
nemen, terwijl van een stroom in tegenovergestelde 
richting nauwelijks sprake is. Dit verschijnsel is 
temeer opmerkelijk daar de Bureau-juristen vergelij-
kenderwijs een riante rechtspositie genoten 
(weliswaar bood de werkkring geen carriereper-
spectief, maar dat gold voor de advocatuur evenzeer). 

Een gevolg van deze uitstroom was, dat de zeer 
gemotiveerde eerste generatie Bureau-juristen die, wat 
betreft idealen en werkopvatting, dichtbij de sociale 
advocatuur stonden, gaandeweg werd vervangen door 
een groep die minder affiniteit had met de rechtshulp-
beweging en, geheel in lijn met de algemeen veran-
derde `tijdgeese, het werk als een 'van negen tot 
vijf-job' opvatte. Deze beperkingen van het juris-
tenwerk op de Bureaus werden wellicht enigszins 
gecompenseerd door de volgehouden `structurele' 
activiteiten. Echter, door de constante werkdruk en 
de eisen die het ministerie van Justitie, als exclusieve 
financier, aan inrichting en organisatie van de 
instelling stelde, kwamen dergelijke activiteiten in de 
verdrukking. 

Een andere potentiele conflictbron was het toevoe-
gingenbeleid. Naast het eerstelijns-advieswerk was de 
toevoegingstaak op grond van de WROM - zij het 
vooralsnog zonder wettelijke basis, want formeel 
kwam deze taak nog steeds aan de Bureaus voor 
Consultatie en de Raden voor rechtsbijstand in straf-
zaken toe - de belangrijkste Bureau-activititeit. Deze 
werd over het algemeen door administratieve 
medewerkers uitgevoerd, maar dan wel onder verant-
woordelijkheid van de juridische staf (in het 
bijzonder van de coordinator). Onenigheid over 
toevoegingsbeslissingen en -beleid en irritatie over 
`bureaucratische' eisen die door de Bureaus al of niet 
op last van het departement van Justitie werden 
gesteld aan de inrichting van de toevoegingsaan-
vragen, leidden weliswaar niet tot een principiele 
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tegenstelling, maar bevorderden de vervreemding en 
verwijdering. 

De Bureau-medewerkers hadden zich van meet af 
aan georganiseerd in een eigen organisatie (het LOK), 
terwijI ook de Bureaus als zodanig een eigen club 
hadden (het LOB). Beide organisaties kwamen zonder 
voorafgaand overleg met de andere bloedgroep tot 
standpunten over kwesties die ook de belangen van 
de andere professionele bloedgroep raakten, zoals de 
tweedelijns-hulp als taak van de Bureau-juristen. Het 
onder de sociale advocatuur verbreide gevoel dat de 
Vereniging voor Rechtshulp misschien wel hard liep 
voor de strijd tegen de eigen bijdrage, maar de 
financiele advocatenbelangen onvoldoende behar- 
tigde, leidde, achteraf gezien nog vrij laat, tot de 
oprichting van de Vereniging Sociale Advocatuur 
Nederland. 

Tegenstellingen bin nen de sociale advocatuur 

Niet alleen tussen de bloedgroepen van de rechts- 
hulpbeweging maar ook binnen de sociale advocatuur 
ontstonden, dan wel openbaarden zich tegenstel-
lingen en conflicten. Die waren van strategische en 
ideologische aard. Wat betreft de eerste categorie, de 
verschillen van opvatting over de strategie: al bij de 
oprichting van de VSAN was duidelijk dat er een 
zekere spanning bestond tussen degenen die de 
vereniging voor alles zagen als een vehikel voor 
positieverdediging en -verbetering in de economische 
betekenis van die woorden, en degenen die, zonder 
dat aspect te verwaarlozen, een gelijkwaardige plaats 
wilden geven aan de inhoudelijke verbetering van de 
rechtshulpverlening. Deze laatsten vreesden dat de 
preoccupatie met de eigen boterham demotiverend 
zou werken en op den duur elke dynamiek uit de 
beweging zou halen. Zij vonden het daarom ook van 
belang dat de vereniging open stond voor advocaten 
die weliswaar een aanzienlijke betalende praktijk 
hadden, maar wat het profiel van die praktijk betreft 
nauw verwant waren met de sociale advocatuur. 

Een ander spanningsveld had ook te maken met de 
zuiverheid in de 'sociale' leer. Enkele kantoren 
hadden een (klein) percentage van hun omzet in de 
sfeer van betalende zaken. Soms leidde dat tot een 
duidelijke keuze voor een commercieel profiel - zoals 
bij een kantoor dat deels bestond uit de oprichters 
van het oudste Amsterdamse advocatencollectief 
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maar in andere gevallen sloot de betalende praktijk 
redelijk aan bij de pro deo-zaken en werd bewust 
gekozen voor handhaving van het sociale karakter 
van het kantoor. Dit werd binnen de eigen gelederen 
niet altijd in dank afgenomen, omdat zo'n praktijkin-
vulling ten koste zou gaan van rechtshulp aan de 
mensen die qua kennis, macht en inkomen tot de 
laagste klassen behoorden. Op nog grotere 
weerstanden stuitten collega's die de `doodzonde' 
begingen om betalend werk te accepteren van de 
natuurlijke tegenstanders van sociale clienten: 
woningbouwcorporaties, werkgevers in de non-profit-
sfeer (maar toch in conflict met werknemers!) en 
kleine verhuurders. 

Een andere twistappel bood het strafrecht, een 
specialisme dat er - afgezien van de verdediging van 
strafrechtelijk vervolgde activisten - in de sociale 
advocatuur altijd wat heeft bijgehangen. Feminis-
tische collega's namen er aanstoot aan dat hun 
maatjes in de sociale advocatuur de verdediging van 
`verkrachters' op zich namen, dat wil zeggen: 
verdachten van zware zedendelicten waarvan 
vrouwen het slachtoffer waren. Als de sociale 
advocatuur er prat op gaat de zwakken te verdedigen 
en maatschappijverandering na te streven, gaat het 
niet aan om juist tegen de zwakkere partij, in casu het 
vrouwelijk slachtoffer, te ageren, zo luidde kort 
samengevat de redenering. Waartegen strafrechtelijk 
gespecialiseerde collega's inbrachten dat de rol van 
de raadsman in het strafrecht niet de bestrijding van 
het slachtoffer, maar van het openbaar ministerie, dan 
wel de repressief optredende staat tot inhoud had 
(Prakken, 1987; Gunning, De Roos, 1987). Deze 
discussie, die vooral in de Vereniging sociale 
advocatuur Amsterdam woedde en minstens een 
advocatencollectief uiteen heeft doen spatten, is in 
feite onbeslecht gebleven. 

Fixa tie op toevoegingstarieven; gevolgen 

In de jaren zeventig, en tot op zekere hoogte ook 
nog in het begin van de jaren tachtig, kwam de 
aandacht voor het eigen inkomen van de sociale 
advocatuur in eigen gelederen niet op de eerste 
plaats. De pioniers waren veelal pas afgestudeerd, 
hadden geen gezinnen, hypotheken of andere 
financieel zwaar drukkende verplichtingen. Maar dat 
veranderde snel. Al in 1980 werd gewezen op de 
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slechte perspectieven voor de sociale advocatuur in 
het zich verslechterende financieel klimaat. 

Halverwege de jaren zeventig waren de toevoe-
gingsgelden voor het laatst structured l verhoogd; dat 
heuglijke feit zou zich voorshands niet meer herhalen. 
De vergoedingen kwamen zo onder druk te staan, 
vooral door de slechte beheersbaarheid van de op 
zichzelf niet indrukwekkend hoge rechtshulpkosten 
op de justitiebegroting, dat tegen 1990 ongeveer 
iedereen van mening is dat de advocatuur wordt 
onderbetaald. Maar tengevo1ge van de koppelverkoop 
van Kosto (verhoging toevoegingstarieven, maar dan 
wel gefinancierd uit een verhoging van de eigen 
bijdragen, verbeterd toezicht en met garanties voor 
enige beheersbaarheid) is nog steeds geen verbetering 
in deze situatie gekomen. 

Uit onderzoek is gebleken dat de werkbevrediging 
in de sociale advocatuur erg groot is. 2  Maar zij heeft 
ook haar grenzen. Landelijke cijfers van recente 
datum ontbreken, maar de signalen luiden dat nogal 
wat ervaren krachten `vluchten' naar de rechterlijke 
macht, de universiteit of de commerciele(re) 
advocatuur. Dit verschijnsel, gevoegd bij de onmoge-
lijkheid om normaal betaalde stagiaires aan te nemen, 
!evert zo langzamerhand een ernstige stagnatie op die 
niet wordt gekeerd door het opnemen van vers bloed. 
Dit klemt temeer nu er, anders dan in de jaren 
zeventig, geen idealistische generatie jongeren meer is 
die de fakkel op dezelfde ongunstige voorwaarden 
kan overnemen. Ook de wat grotere kantoren die ten 
betalende praktijk met een (veel groter) pro 
deo-aandeel combineren zijn kwetsbaar gebleken, 
zeker wanneer zij de gehele pro deo-sector willen 
bestrijken en zich niet specialiseren (Van Son, 1990). 
Een Amsterdams kantoor van goede reputatie implo-
deerde in 1989 geheel en binnen korte tijd. Dergelijke 
kantoren zijn in feite de voortrekkers en de rugge-
graat van de sociale rechtshulpbeweging (De Roos, 
1987). Geen wonder, dat door pas afgestudeerden die 
geInteresseerd zijn in een stageplaats in de sociale 
advocatuur - en die zijn er nog steeds - wordt 
geklaagd dat zij er niet tussen komen'. 

Onmiskenbaar is het verzakelijkingsproces, dat de 
advocatuur in het algemeen kenmerkt (fusies van 
grote kantoren, afschaffing reclameverbod), ook te 
bespeuren in de sociale advocatuur. Dat valt te 
constateren aan de hand van uiterlijkheden als het 
laten vallen van de aanduiding `advocatencollectier 
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en de profilering in het algemeen, en voorts aan de 
hand van verschuivingen in de inhoud van de 
praktijk: meer betalend werk, liefst in de sfeer van 
non profit-instellingen, gesubsidieerde instellingen, 
belangenorganisaties, milieu-organisaties, enzovoort, 
maar desnoods ook in de richting van de midden-
stand en het kleinbedrijf. 

Maar toch is dat niet het hele verhaal. Men wenst 
vast te houden aan eenmaal gekozen en verder 
ontwikkelde specialismen, al worden die dan in een 
modernere verpakking gepresenteerd (Immigration 
lawyers'). Maar die specialisatie is niet altijd commer-
cieel uit te buiten: gefortuneerde asielzoekers zijn 
zeldzaam; zaken op het terrein van het familierecht 
en het sociaal zekerheidsrecht zijn weliswaar, behalve 
arbeidsintensief, maatschappelijk zeer in ontwikkeling 
(emancipatie) en uit juridisch oogpunt (internationaal 
recht) uitdagend en interessant, maar erg lucratief zijn 
zij meestal niet. 

Strategie tegenover de overheid en de balie 

De fase van argwaan en afkeer bij de gevestigde 
balie, waarvan de misprijzende kwalificatie van de 
landelijke Deken De Brauw - 'in de rechtswinkels 
komen alleen maar querulanten' - een symptoom 
vormde, maakte al vrij snel plaats voor een welwil-
lende opstelling, althans van de officiele organen van 
de beroepsorganisatie (de Nederlandse Orde van 
Advocaten). De advocatencollectieven werden 
begroet als een bewijs van de pluriformiteit van de 
balie. Tegen het einde van de jaren tachtig wist de 
inmiddels wat steviger georganiseerde sociale 
advocatuur de Orde tot een minder vrijblijvende en 
militanter opstelling te bewegen, die zelfs leidde tot 
de eerste procedures (in kort geding) die de Orde ooit 
tegen de staat heeft gevoerd. 3  Met wisselend succes 
overigens: de eerste werd gewonnen, de tweede 
verloren. 4  

De oorspronkelijke doelstelling, een forse 
verhoging van minstens 25% zonder voorwaarden, 
werd niet gehaald omdat de inmiddels opgetreden 
staatssecretaris Kosto vasthield aan de koppeling van 
een nieuw wettelijk systeem voor de gefinancierde 
rechtshulp, waarin de kostenbeheersing een 
belangrijk element zou dienen te zijn. Omdat over dat 
systeem pas na moeizaam onderhandelen overeen-
stemming werd bereikt, bleef de verhoging van de 
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toevoegingsvergoedingen uit. En cynisch genoeg 
moest de gehele operatie budgettair neutraal zijn met 
het gevolg dat de extra kosten voor de vergoedingen 
door middel van een verhoging van de eigen 
bijdragen moest worden gefinancierd. Daarnaast zou 
de nieuwe wet op de rechtsbijstand in een verbeterde 
controle voorzien, wat, naar men ten departemente 
verwacht, de rest van de kosten zou kunnen compen-
seren. 

Achteraf moet worden vastgesteld dat de strijd voor 
de sociale rechtshulp door toedoen van de organi-
saties van de sociale advocatuur bij vlagen weliswaar 
enige publiciteit wist te oogsten en ook wel enige 
politieke goodwill genoot, maar dat zij een zeer 
marginaal karakter heeft gehouden, misschien 
afgezien van het prille begin toen de rechtswinkelbe-
weging de politieke wil heeft gekneed om meer geld 
voor toevoegingen uit te trekken. De rechtshulp was 
en is geen geschikt item om politiek profiel te 
verwerven, en dat geldt eigenlijk voor de rechts-
pleging als geheel. Tegelijkertijd levert het feit dat de 
kosten sinds 1970 zijn vertwintigvoudigd, ook al is 
dat meer toe te schrijven aan een `onbeheerste groei' 
van regelgeving dan aan wildgroei van hulpvraag en 
-aanbod, een politiek argument op om het budget 
voor de gefinancierde rechtshulp af te knijpen. 

De Wet op de rechtsbijstand 

Welke invloed zal de invoering van de Vet op de 
rechtsbijstand, waarvan het ontwerp dit voorjaar 
(1992) bij de Tweede Kamer is ingediencP, hebben op 
de sociale advocatuur als werkvorm met een eigen 
identiteit en dynamiek? 1k bespreek achtereenvolgens 
enkele toetsingspunten, die in de discussie een grote 
rol hebben gespeeld. 

De ressortsgewijs voorziene Raden voor rechtsbij-
stand zijn zelfstandig waar het hun taakuitoefening 
betreft: de organisatie van de verlening van rechtsbij-
stand en het toezicht op de uitvoering daarvan (art. 8 
lid 1 Ontwerp wet op de rechtsbijstand). Maar de 
regels met betrekking tot de benoeming van de 
bestuurders, het budget en het jaarplan binden de 
Raden stevig aan Den Haag, zoals de arrondisse-
mentsgewijze Stichtingen weer aan de Raden zijn 
geklonken. Dat de bemoeienis van de overheid zich 
niet uitstrekt tot individuele rechtshulpverlening is 
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voldoende gegarandeerd. Gevoelige punten zijn dan 
nog de beslissingen tot inschrijving als advocaat en 
tot toevoeging. Het ontwerp volstaat met algemene 
criteria: artikel 16 lid 1 geeft een niet-limitatieve 
opsomming voor de inschrijving, terwijl het tweede 
lid bepaalt dat nadere regels worden gesteld in het 
door de minister goed te keuren jaarplan. De toevoe-
gingsbeslissing ligt bij de onder de raden ressorte-
rende Bureaus voor de rechtsbijstand. De enige 
weigeringsgrond - afgezien van een ondeugdelijke 
administratieve inrichting van de aanvraag en 
factoren die de draagkracht van de rechtzoekende 
betreffen - is te vinden in artikel 25 lid 4: het Bureau 
kan de toevoeging weigeren indien het een rechtspro-
bleem betreft dat naar zijn oordeel eenvoudig 
afgehandeld kan worden. Aangezien de Bureaus voor 
wat betreft de uitvoering van het beleid op dat voor 
de praktijk zeer belangrijke punt, onderhorig zijn aan 
de Raden, die op hun beurt terzake geen recht-
streekse aanwijzingen van de minister kunnen krijgen, 
lijkt de onafhankelijkheid keurig geregeld. Zoals de 
Memorie van Toelichting ook zegt, heeft men zich 
laten inspireren door de organisatorische en beheers-
matige opzet van de rechterlijke organisatie, en dat is 
- gezien de staatsrechtelijke positie van de 
rechterlijke macht en de rechtsstatelijke betekenis van 
de rechtshulpverlening - een onberispelijke keuze. 

Toch liggen juist hier conflictmogelijkheden. De 
minister kan zijn goedkeuring aan een jaarplan bij 
voorbeeld onthouden omdat hij vindt dat daarin 
onjuiste of te geringe eisen worden gesteld aan de 
deskundigheid van de in te schrijven advocaten. Op 
de toevoegingsbeslissing zou hij op indirecte wijze 
invloed kunnen uitoefenen, namelijk door de Raden 
er dringend op te wijzen dat zij de Bureaus moeten 
instrueren meer zaken te behandelen als `eenvoudig 
af te handelen'. Wat uiteraard goedkoper is. Maar de 
Raad kan tegen dergelijke politieke druk wel degelijk 
weerstand bieden. De ontworpen structuur betekent 
een verbetering vergeleken bij eerdere voorstellen 
(vergelijk art. 20 Voorontwerp 1980) (De Roos, 1980). 
In de gesubsidieerde sector is het moeilijk iets beters 
te bedenken, althans wanneer je de gedachte wilt 
vasthouden dat de besteding van publieke middelen 
controleerbaar moet zijn. Naar de andere kant, de 
professionele rechtshulpverleners, is de inbreng 
gegarandeerd en gelimiteerd: maximaal vier van de 
negen zetels in de Raden kunnen door vertegenwoor- 
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digers uit die categorie worden bezet. Een oplossing 
waarop weinig valt af te dingen. 

De grootste pijn zit, afgezien van de financiele kant 
die zoals ook nu het geval is, bij algemene maatregel 
van bestuur worth ingevuld (art. 38), in de concurren-
tieverhouding tussen de huidige Bureaus (in de 
toekomst: de Stichtingen voor de rechtsbijstand) en 
de advocatuur voorzover deze zich bij de Baden wil 
laten inschrijven. 

In de Toelichting op het wetsontwerp wordt deze 
concurrentieverhouding onomwonden erkend. Art. 22 
bepaalt dat het aantal juridische medewerkers van de 
Stichtingen niet meer dan 10% van het aantal 
ingeschreven advocaten mag bedragen. `Enerzijds 
berust deze bepaling op de gedachte dat het niet 
wenselijk is de gesubsidieerde sector een steeds 
grotere plaats te laten innemen ten opzichte van de 
marktsector. Anderzijds is het een realiteit dat de 
advocatuur een mogelijke groei van de Bureaus als 
een bedreiging ervaart. Door een maximeringser-
varing kan deze vrees worden weggenomen', aldus de 
Memorie van Toelichting. Hierbij moet men in 
aanmerking nemen dat de juridische medewerkers 
van de Stichtingen ook de verlening van `verder-
gaande rechtsbijstand' tot taak hebben (art. 20 sub b); 
evenals de ingeschreven advocaten kunnen zij worden 
toegevoegd (art. 25 lid 1 sub b). De verwachting is dat 
zij zich ook als advocaat kunnen laten inschrijven. De 
drempel die de hoogste tuchtrechter daarvoor had 
opgeworpen - combinatie van de toevoegingstaak en 
de rechtsbijstandstaak - is door het ontwerp geelimi-
neerd omdat de toevoegingstaak is toevertrouwd aan 
van de Stichtingen afgescheiden Bureaus rechtsbij-
standvoorziening: administratieve organen die aan de 
Raden zijn verbonden (artt. 11 en 12 en hoofdstuk IV 
van het Ontwerp). 

Dat in deze opzet de medewerkers van de Stich-
tingen werkelijk een bedreiging zouden vormen voor 
de advocatuur, kan nauwelijks worden volgehouden. 
En wanneer een aantal van hen er inderdaad, zoals 
de minister hoopt en verwacht, in slaagt zich als 
advocaat te doen inschrijven, terwijl de balie op haar 
beurt contracten afsluit voor het spreekuurwerk, is 
daarmee een conflictenbron misschien niet geheel 
verdwenen, maar toch grotendeels bezworen. Het 
nogal bittere geruzie dat de laatste jaren de verhou-
dingen tussen de medewerkers van de Bureaus voor 
rechtshulp en de sociale advocatuur, althans die 
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tussen hun organisaties, kenmerkte, kan in de 
toekomst, nu het territoriuminstinct en andere overle-
vingsdriften in geciviliseerde banen zijn geleid, plaats-
maken voor een zakelijker toonzetting. 6  

Is de muziek er uit? 

Blijft het probleem van de voortdurende financiele 
druk. Representanten van de sociale rechtshulpbe-
weging (of wat daarvan nog over is) vrezen vooral de 
invulling van het wetsontwerp door delegatiewet-
geving op het punt van de toevoegingen. Prakken 
wijst op de mogelijkheid dat verrichtingen waarvoor 
tot dusver afzonderlijke toevoegingen worden 
afgegeven onder vigeur van de nieuwe wetgeving 
zullen worden geconcentreerd. Men kan daarbij bij 
voorbeeld denken aan een toevoeging voor de 
procedure in ontslagzaken bij de directeur van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau en voor de eventueel 
daarop volgende procedure bij de kantonrechter. 

Deze vrees is zeer begrijpelijk omdat de kosten voor 
de verhoging van de vergoedingen nu eenmaal 
moeten worden terugverdiend. Omdat de `fraudebe-
strijding' (zal men onder `fraude' ook begrijpen: 
oneigenlijk gebruik?) een van de verklaarde terugver-
dienmiddelen is, kan er wel eens een structurele 
kibbelarij tussen de advocatuur en de toevoegende 
Bureaus voor de rechtsbijstand in het wetsontwerp 
zijn ingebakken, met volop gebruik van de ter 
beschikking gestelde beroepsmogelijkheden. Dat is 
overigens geen nieuw verschijnsel en toegegeven moet 
worden dat tengevolge van de hierboven beschreven 
structuur de advocatuur er met de neus bovenop zit 
door haar participatie in de Raden. Ook de inspectie 
voor de rechtsbij stand - nog een heet hangijzer in de 
discussies over de nieuwe wet - is de uitoefening van 
haar wettelijke taak aangewezen op medewerking van 
de Deken. 7  

De klemmende vraag bij dit alles is of de lot er, 
juist voor de wat oudere, ervaren generatie van 
rechtshulpverleners, niet af is geraakt. Carriere-
verloop-onderzoeken bij de sociale advocatuur 
hebben laten zien dat het verloop bij de sociale 
advocatuur groter is dan bij de commerciele, maar 
altijd nog gering in verhouding tot het verloop bij de 
Bureaus voor rechtshulp (voorzover het de juridische 
medewerkers betreft) (Klijn, 1991). De rijen van taaie, 
trouwe, toegewijde en talentvolle sociale advocaten 
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Noten 

die de ruggegraat van de sociale rechtshulp als 
beweging vormden, dunnen zichtbaar uit. Men zoekt 
naar alternatieven door de betalende markt te 
betreden (maar daar is de spoeling dun), geheel of 
gedeeltelijk naar de rechterlijke macht en de univer-
siteit uit te wijken of, om het wat positiever uit te 
drukken, over te stappen, of soms door onversneden 
voor de commerciele advocatuur te opteren (in het 
kader van een eigen kantoor of door medewerker te 
worden op een groot commercieel kantoor). 

Dat is op zichzelf genomen een vrij natuurlijk 
proces waarover niemand zich bijzonder veel zorgen 
zou hoeven maken, ware het niet dat er, bij gebrek 
aan een systematische overdracht van know-how, een 
kwaliteitslacune kan ontstaan onder de verleners van 
rechtsbijstand in de sociale sfeer, met als gevolg dat 
een nieuwe achterstand op dat gebied dreigt. De 
medewerkers van de stichtingen kunnen dat eventuele 
deficit slechts zeer ten dele opvangen. Hier ligt dus 
een uiterst belangrijk punt van zorg voor de Neder-
landse Orde van Advocaten. Een zorg die niet uit de 
wereld is met een redelijk draaiende beroepsop-
leiding. Want onder het kopje kwaliteit behoort ook 
de bevordering van een beroepshouding die waar 
nodig overheden en bureaucratieen onbekommerd 
bestrijdt, in het belang van de rechtsstaat en de 
rechten van de burger. 

' Dat de rechtshulpbeweging hier 
te lande nooit revolutionaire 
trekken heeft gehad wordt 
bevestigd door het dissertatie-
onderzoek van T. Prakken (1985). 
Vergelijk over diverse voorbeelden 
van advocatenbijstand aan 
activisten Th. de Roos (1985, p. 
353). 
1  Dat de werkbevrediging 
kennelijk groot was wordt onder-
steund door de bevindingen van 
Klijn (1991) met betrekking tot het 
verloop van de sociale praktijk. 
Men heeft gemotiveerd voor een 
bepaald praktijkprofiel gekozen en 
komt in die keuze niet bedrogen 
uit. Daarom houdt men het lang 
uit, zelfs al zijn de financiele 
voorwaarden waaronder men 

moet werken abominabel. 
Gerechtshof 's-Gravenhage 18 

mei 1989, Rechtshulp, nr. 10, 
1989, p. 21 e.v. met noot C. 
Schouten. Het voorafgaand vonnis 
was al gepubliceerd in 
Rechtshulp, nr. 8/9, 1988, p. 63. 
4  Gerechtshof 's-Gravenhage 7 
maart 1991, Rechtshulp, nr. 4, 
1991, p. 15 e.v., met noot T. 
Hoogenboom. 

Wetsontwerp nr 22609: regelen 
omtrent de door de overheid 
gefinancierde rechtsbijstand (Wet 
op de rechtsbijstand). Zie 
daarover W.G. van Hassel, 1992, 
p.313. Zie ook de informatie-
folder van het Ministerie van 
Justitie: Een nieuw systeem van 
gefinancierde rechtsbijstand, Den 
Haag, juni 1992. 

Exemplarisch is bijvoorbeeld de 
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discussie tussen de 
VSAN-bestuurderen Tj. Zuidema 
en I. Corbey, en de 'bureauco-
ryfeen' M.J.A. Braspenning en A. 
Speksnijder in respectievelijk 
Rechtshulp nr. 3 en 4, 1991. 

De beoogde personele sterkte 
van deze inspectie (twee personen) 
is overigens zo gering, dat zij 
hoogstens een functie zou kunnen 
hebben bij uitslaande fraude-
branden of als adviseur voor 
algemene kwesties inzake het 
toevoegingsbeleid. Het is de vraag 
of zij voor die laatste taak 
voldoende autoriteit en onafhan-
kelijkheid zal bezitten. Op zichzelf 
zou een instantie naar analogie 
van de inspecties in de gezond-
heidszorg op rechtshulpgebied 
heel nuttig kunnen zijn. 
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De open grenzen van de 

Nederlandse advocatuur 

prof. dr. E.R. Blankenburg* 

Wie de groei van de Nederlandse advocatuur in de 
jaren tachtig heeft meegemaakt, zou kunnen menen 
dat de markt voor rechtshulp nu wel verzadigd is. 
Toch is de advocatendichtheid in Nederland, in 
vergelijking met de buurlanden, nog altijd laag te 
noemen. Het aantal advocaten per 100.000 inwoners 
bedraagt thans 45, terwij1 dat in het naburige Belgie 
100 is en in West-Duitsland op meer dan 100 uitkomt. 

Deze verschillen in de omvang van de beroeps-
groep kunnen moeilijk worden verklaard uit de 
verschillende werkzaamheden van advocaten in 
Nederland, Belgie en Duitsland. Het is waarschijn-
lijker dat het betrekkelijk geringe aantal advocaten 
een van de indicatoren is voor het bijzonder zuinige 
gebruik van het recht in Nederland. Andere aanwij-
zingen daarvoor zijn te vinden in de aantallen 
rechters, griffiers en officieren van justitie en in het 
aantal procedures van de eerste tot de hoogste 
instantie. In al deze opzichten is het justitiele bedrijf 
hier veel kleiner dan in de buurlanden en dan men 
voor een bevolking van 15 miljoen zou verwachten. 

Voor die nationale zuinigheid met het beroep op 
juridische instanties zijn veel redenen te noemen. De 
meeste ervan zijn gelegen in het patroon van institu- 
tionele voorzieningen die het mogelijk maken 
conflicten in de Informele sfeer' - dat wil zeggen 
buiten juridische procedures om - af te handelen 
(Verwoerd, 1988). 

* De auteur is hoogleraar rechtssociologie en criminologie 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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Produktmonopolie en prijscontrole 

Een voorbeeld van zo'n ganstitutionaliseerde 
voorziening is de bemiddelende rol die advocaten 
vervullen. Het belang daarvan kan duidelijk worden 
gemaakt door een vergelijking met de situatie van de 
advocatuur in de Bondsrepubliek Duitsland. Daar 
geniet de advocatuur een monopolie op rechtshulp. 
Het is goed er even bij stil te staan, dat dat 
monopolie berust op de 'Wet tegen misbruik van 
rechtshulp' die in 1934 werd ingevoerd om joodse 
advocaten uit te sluiten. Na de oorlog werd deze wet 
met graagte overgenomen om de advocatuur te 
beschermen tegen niet-professionele concurrentie. 

De uit dit monopolie voortvloeiende vrijheid is 
echter gekoppeld aan een strak geregeld tarieven-
stelsel voor de dienstverlening ('BRAG0'). Het 
honorarium van advocaten wordt niet bepaald door 
een uurloon, maar door een verrichtingentarief, 
berekend op basis van de `strijdwaarde' (het bedrag 
dat de inzet van het geding vormt). Over de `waarde' 
van de verschillende verrichtingen wordt geregeld 
overlegd tussen advocatuur en regering. De minder 
prijzige, maar niettemin soms ingewikkelde casussen 
worden in dit stelsel in feite gesubsidieerd door 
partijen bij wie het om hogere bedragen gaat. Kosten-
dekkend werken blijkt voor advocaten onmogelijk te 
zijn in toevoegingszaken, in het sociaal recht en in de 
vele administratiefrechtelijke zaken met een gering 
financieel belang als inzet. Aantrekkelijk daarentegen 
zijn de civiele procedures met een hoge `strijdwaarde' 
en de procedures die, gezien hun routinematige aard, 
op gestandaardiseerde wijze per pc kunnen worden 
afgedaan. 

Door het tarievenstelsel kunnen de Duitse 
advocaten de kosten van hun werkzaamheden veel 
minder goed doorberekenen dan hun Nederlandse 
collega's. Dit maakt het voor rechtzoekenden nogal 
aantrekkelijk om in Duitsland voor kleine bedragen 
naar de rechter te stappen. Bij grote financiele claims 
is procederen echter riskant en daarom wordt in 
Duitsland ook vaak een rechtsbijstandverzekering 
aanbevolen.' Bevorderlijk voor het procederen in 
routinezaken is ook de regeling dat de verliezer van 
het geding de advocaat van de tegenpartij moet 
betalen. Veel bedrijven, verzekeringsmaatschappijen 
en verhuurders, die in Nederland een particulier 
incassobureau gebruiken om hun vordering te innen, 
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maken daarom in Duitsland gebruik van de rechter 
en de advocaat. 

Geen concurrentie, geen vernieuwing 

Productmonopolie en prijscontrole worden verder 
aangevuld door een wettelijk vastgelegd tuchtrecht 
dat advocaten verbiedt met andere professies samen 
te werken, meerdere vestigingen te openen en - tot 
voor kort - specialisaties publiekelijk kenbaar te 
maken. Het resultaat van deze bescherming tegen 
concurrentie van buiten en van binnen is stabiliteit. 
De keerzijde ervan is behoudendheid: vernieuwende 
ontwikkelingen worden buiten de professie gehouden. 
Zo is, ook na de invoering van een (bescheiden) 
stelsel van gesubsidieerde rechtshulp, in 
West-Duitsland geen gespecialiseerde `sociale 
advocatuur' ontstaan, vergelijkbaar met die in 
Nederland in de jaren zeventig. Evenmin heeft zich in 
Duitsland een even sterke groei van grote commer-
ciele advocatenkantoren voorgedaan als in Nederland 
aan het einde van de jaren tachtig. 

De Nederlandse advocatuur is intern gedifferenti-
eerder en kent extern veel meer concurrentie dan de 
Duitse. Op de markt voor rechtshulp zijn afzon-
derlijke subculturen ontstaan van onderling concurre-
rende aanbieders, zoals Bureaus voor rechtshulp, 
particuliere verenigingen en vakbonden. Omdat de 
grenzen van de feitelijke rechtsbijstandverlening 
openstaan voor andere dienstverleners, hebben alien 
een deel van de markt kunnen veroveren. Anderzijds 
heeft deze concurrentie er ook toe bijgedragen, dat de 
advocatuur haar dienstverlening met het oog op deze 
marktsegmenten heeft gespecialiseerd. 

In figuur I worden de verschillen in de concurren-
tiesituatie van de advocatuur in beide landen 
compact weergegeven door voor de verschillende 
deelmarkten van de advocatuur de concurrerende 
vormen van rechtshulpaanbod te vermelden. Het 
spreekt vanzelf dat de door mij gehanteerde catego-
rieen in het aanbod van de advocatuur - 'sociaal', 
'algemeen', 'commercieel' en 'mega-law' - ideaal-
typen zijn. In werkelijkheid bestaan er combinaties en 
geleidelijke overgangen. 
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label 1: Procentuele verdeling van advocaten near kentoorgrootte in 
Nederland en Duitsland 

Kantoorgrootte Nederland 	 Duitsland 

Eon advocaat 	 16 	 40 
Twee t/m vier 	 37 	 43 
Vijf t/m negen 	 21 	 9 
Tien en meer 	 26 	 4 
N.v.t.' 	 - 	 4 

Totaal 	 100 	 100 
Aantal advocaten 	 5.672 	 50.247 

Brennen: Nederlandse Orde van Advocaten (1987); Bundesrechtsanwalts-
kammer (1988) 

In Duitsland hebben de beide 'extremen' 
('mega-law-firms' en `sociale advocatuur') geen hoge 
vlucht genomen. In Nederland omvatte de sociale 
advocatuur in haar beste tijden tien tot vijffien 
procent van de balie en bij de 'mega-firms' is 
inmiddels naar schatting ongeveer vijftien procent 
van de huidige balie werkzaam (Bruinsma en HuIs, 
1990). 

Tegelijkertijd groeit de 'algemene advocatuur', 
tenminste als we mogen afgaan op het aandeel van de 
kleine en middelgrote kantoren in de Nederlandse 
balie. In Duitsland is het aandeel van de `eenpitters' 
binnen de advocatuur echter nog groeiend, terwfil dat 
in Nederland sedert het einde van de jaren zeventig 
licht afneemt. Tabel 1 geeft een goede indruk van het 
verschil in schaalgrootte binnen de balie in beide 
landen aan het einde van de jaren tachtig. 

Het grijze leger van `pseudo-advocaten' 

Met de groei van de advocatuur wordt de dienstver-
lening meer divers en specialistisch van karakter. In 
Duitsland leidt de differentiatie er vaak toe dat 
advocaten in loondienst werkzaam zijn. Op hen 
kunnen de plaatselijke Ordes geen nauwkeurig 
toezicht uitoefenen. Het aantal `nominaal' 
ingeschreven advocaten — advocaten die in feite geen 
omzet hebben waarover belasting wordt geheven — is 
opmerkelijk groot. Naar mijn schatting is ongeveer 
een derde van alle Duitse advocaten 'pseudo' 
ingeschreven. Officieel is slechts 12% van de balie 
ingeschreven als 'syndic?, dat wil zeggen als advocaat 
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werkzaam in dienstverband bij bedrijven of vereni-
gingen en daarvoor ook als advocaat optredend. 
Maar in feite zijn er talloze situaties, waarin 
advocaten in werkelijkheid gesalarieerde 
medewerkers van een bedrijf of vereniging zijn of 
waar sprake is van `pseudo-advocatuue in de zin dat 
men alleen bij de balie is ingeschreven om redenen 
van belastingaftrek, voor de pensioenverzekering of 
gewoon om de titel te mogen voeren (Braun, 1992). In 
Nederland daarentegen zijn in 1987 slechts 76 van de 
1729 advocatenkantoren helemaal niet actief geweest 
(CBS, 1988). 

De 'marginate advocatuur' is het Duitse middel om 
de juridische markt op informele wijze uit te breiden. 
De vloeiende overgangen tussen de `echte' (tradi-
tionele) en de `pseudo'-advocatuur vergemakkelijken 
de situatie voor aankomende advocaten die aan het 
begin van hun loopbaan op zoek zijn naar een 
patroon (Hommerich, 1988). Een kwart van hen 
begint met een solopraktijk en nog een kwart met een 
kleine maatschap van aankomende collega's. Rond de 
helft van de nieuwelingen begint als medewerker bij 
een advocatenkantoor, soms gecombineerd met een 
deeltijdsalaris elders. Sommigen gaan ook vrij vroeg 
over naar een bedrijf, waar zij een salaris ontvangen. 
De verwachting dat de `overvloed aan advocaten' bij 
de balie tot werkloosheid zou leiden, is niet uitge-
komen: binnen vijf jaar heeft 98% van de jonge 
juristen een goed bestaan weten te vinden. 

Noten 

' Omdat in veel situaties een justi-
tiele procedure moeilijk te 
vermijden valt, heeft meer dan de 
helft van de particulieren een 
rechtsbijstandverzekering 
afgesloten. Gegeven het 
monopolie van de balie op de 
verlening van rechtsbijstand (in de 
ruimste zin van het woord), 
fungeert de rechtsbijstandverze-
kering als pure kostenverzekering 
en is in geen enkel opzicht een 
vorm van concurrentie voor de 
advocatuur. In Nederland is dat 
anders; daar handelt de verzeke-
ringsmaatschappij in bijna 95 
procent van de gemelde claims de 
zaak intern af. Daarmee vormt 

deze voorziening op een 
deelmarkt een concurrent voor de 
balie. 
2  Verschillende omstandigheden 
kunnen tot zo'n marge leiden: 
advocaten die wegens hun leeftijd 
nog niet of niet meer werken, die 
wegens ziekte (of een zeiltocht 
naar de Zuidzee) tijdelijk gesloten 
zijn, of die in een ander verband 
aan het werk zijn, maar het 
kantoor nog niet hebben 
opgezegd. Enkele van deze 
`marginale advocaten' zitten ook 
in de categoric met een omzet 'tot 
f 50.000': soms zijn het 
deeltijdwerk(st)ers die de 
advocatuur in een kamertje thuis 
bedrijven, soms juristen die met 
verschillende baantjes bezig zijn, 
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waarlinj de advocatuur alleen een 
aanvulling vormt. 
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Rechtsanwalte en advocaten 

mr. U.W.G. Thole* 

Bestaat er een wezenlijk professioneel en/of 
cultureel verschil tussen de confreres in Nederland en 
de `Kollegen' in Duitsland, of vormen de geringe 
verschillen tussen beiden voor sommigen slechts een 
aanleiding om een kunstmatige barriere tussen hen op 
te werpen? Als men verschillen tussen Europese 
advocaten wil laten zien, dan is het eenvoudiger de 
Duitse en de Engelse advocaat als antipoden 
tegenover elkaar te plaatsen; de Nederlandse 
advocaat staat tussen deze twee in en leunt soms 
meer aan tegen de een en dan weer tegen de ander. 
Niettemin zijn er verschillen tussen Amsterdam en 
Berlijn; daarvan hier mijn indrukken. 

Dogmatiek 

De confreres karakteriseren de Rechtsanwalte als 
grondig, precies en dogmatisch. Toevallig komt dit 
overeen met de idealen van de Duitse juristen zelf. 
Na een lange universitaire studie komen de 
Jura-studenten terecht bij professionele repetitoren, 
die hen in twee jaar (of jets langer) klaarstomen voor 
het Eerste Juridische Staatsexamen. Op ouderwets 
schoolse manier worden de voorwaarden voor 
rechten en vorderingen er ingestampt om hopelijk 
later bij de tentamens met de snelheid en trefze-
kerheid van een mitrailleur weer afgedraaid te 
kunnen worden. Waar de Engelse studenten 
honderden arresten uit het hoofd moeten leren, 
pompen Duitse studenten zich vol met honderden 
variaties van alle Anspruchsgrundlagen'. 

Dogmatisch staan zij sterk, maar of zij dat ook in 
wetenschappelijke zin zijn, valt bij een dergelijke 

* De auteur is als Rechtsanwalt en advocaat verbonden aan 
het advocatenkantoor Van der Kroft c.s. te Amsterdam. 
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opleiding te betwijfelen. En dat niettegenstaande het 
groter aantal gepromoveerde juristen in Duitsland 
dan in Nederland. Dit laatste vindt naar mijn indruk 
zeker voor een deel zijn oorzaak in het feit dat de 
doctorstitel in Duitsland eenvoudiger te verkrijgen is 
dan in Nederland. 

Mede als gevolg van de grondigheid van de 
opleiding zijn de jonge juristen behoorlijk oud. 
Buluitreikingen aan 27- of 28-jarigen zijn heel 
normaal. Voordat zij uiteindelijk, na afronding van 
hun stage, als advocaten mogen beginnen, zijn zij 
vaak dertig jaar of ouder. Daarbij hebben deze - naar 
Nederlandse begrippen - `opa's' vaak nog nauwelijks 
jets van de advocatuur meegemaakt. Van de twee en 
een half jaar durende stage hebben velen slechts drie 
maanden een advocatenkantoor van binnen gezien. 
De stagiaire wordt namelijk aangesteld als ambtenaar 
en doorloopt met alle andere jonge juristen korte 
stages bij de verschillende klassieke juridische 
beroepen als rechter, officier van justitie en leiding-
gevend ambtenaar bij gemeentelijke en provinciale 
bestuursorganen. 

Pas na het Tweede Juridische Staatsexamen nemen 
vele juristen een beslissing over de voortzetting van 
hun verdere carriere binnen verschillende beroepen. 
Deze beroepskeuze is vaak definitief. Een veran-
dering, bij voorbeeld van de advocatuur naar de 
rechterlijke macht of de ambtenarij, is later niet meer 
mogelijk in verband met de leeftijdsgrenzen die bij 
toetreding gelden. 

Zowel de organisatie van de examens door de 
overheid, als de positie van juristen als ambtenaar 
leidt tot de versterking van een overheidsvriendelijke 
houding. Het slechts geringe gebruik dat wordt 
gemaakt van stagemogelijkheden in het nationale 
bedrijfsleven of in het buitenland, versmalt hun 
gezichtsveld tot de traditionele beroepsuitoefening. 
Doordat de stage veelal plaatsvindt bij de rechterlijke 
macht en het openbaar bestuur en de opleiding een 
sterk dogmatisch karakter draagt, zijn latere 
advocaten geneigd juridische oplossingen te zoeken 
en een gang naar de rechter te maken. 

Bovendien wordt de Duitse advocaat door het 
wettelijke systeem van verrichtingstarieven en de 
voorwaarden die de rechtsbijstandverzekeringen 
stellen, veel sterker verleidt tot het aanspannen van 
procedures dan de Nederlandse advocaat door het 
hier bestaande uurtarief. Waar de Duitse advocaat bij 

100 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 6, 1992 



een buitengerechtelijke oplossing slechts een 
verrichting in rekening kan brengen, kan het aantal 
verrichtingen bij een procedure in eerste instantie snel 
tot drie oplopen. 

Veranderingen 

Tot zover lijken mijn impressies heel goed overeen 
te stemmen met de vele (voor)oordelen van mijn 
Nederlandse collega's. Deze beschrijving is echter 
niet volledig. Vooral de laatste twee jaren hebben 
zich namelijk grote veranderingen voorgedaan in de 
Duitse advocatuur. Sinds het Bundesverfassungsge-
richt (het Duitse constitutionele Hof) de door de 
Duitse Orde opgestelde gedragsregels heeft aange-
merkt als zijnde in strijd met de constitutie (en 
derhalve nog slechts voor bepaalde tijd geldig) en 
sedert het Bundesgerichtshof (de Duitse Hoge Raad) 
het verbod om kantoren op verschillende plaatsen te 
vestigen heeft doorbroken, zijn vele Duitse advocaten 
begonnen aan een race om hun Nederlandse (en 
Engelse) confreres in te halen. 

Het Bundesverfassungsgericht oordeelde namelijk 
in 1987 dat de Duitse Orde niet zonder uitdrukkelijke 
wettelijke machtiging beroepsregels voor de 
advocatuur mocht vaststellen. Daarmee kwamen vele 
van de tot nu toe bestaande voorschriften en/of 
verboden op losse schroeven te staan. Dat geldt 
onder meer voor het reclameverbod. 

Terwijl naar aanleiding van die uitspraak de 
wetgever en de beroepsorganisaties over nieuwe 
gedragsregels discussieren, worden in de praktijk de 
veranderingen reeds zichtbaar. Dit alles onder protest 
en verzet vanuit de hoek van de traditioneel 
ingerichte Orde die via een beroep op de rechter de 
ontwikkelingen poogt te stoppen. 

Deze heftige controverse speelt zich af tussen 
enerzijds het meer conservatieve deel van de 
advocatuur (vaak eenmans- en kleine kantoren in de 
provincie) en de plaatselijke en landelijke Orde en 
anderzijds het voor verandering vechtende deel (vaak 
de grotere, internationale en gespecialiseerde 
kantoren in de grote steden) en het bestuur van de 
Deutsche Anwaltsverein. Beide partijen beroepen zich 
uiteraard op de zuivere idealen van de advocatuur en 
de rechtspleging, alsmede op de belangen van de 
rechtzoekende clienten. 
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Waarschijnlijk zijn dergelijke gevechten binnen een 
beroepsgroep slechts mogelijk wanneer er, door het 
grote aantal leden van die groep, weinig saamhorig-
heidsgevoel bestaat. In deze strijd hebben de weinige 
Kollegen uit de nieuwe Oost-Duitse deelstaten 
overigens niets in te brengen; zij worden door hun 
veel talrijkere westerse beroepsgenoten gewoon 
overspoeld en onder de voet gelopen. 
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Meer recht, minder ideologie 

Een les voor de Franse balie 

prof. mr. H.F.P. letswaart* 

Lokale balies 

Frankrijk is een groot land bestaande uit verschil-
lende regio's die sterke eigen tradities hebben. Men 
vindt er niet voor alle belangen, groeperingen, 
minderheden en probleemsituaties de landelijke 
steunpunten en overlegorganen die zo kenmerkend 
zijn voor Nederland, waar alles gestroomlijnd en 
geharmoniseerd is. Dit verschil is ook in de 
advocatuur merkbaar. 

Er bestaat in Frankrijk een landelijke organisatie. 
van advocaten (L'Ordre des Avocats), die dateert van 
voor de Franse Revolutie.' Maar een werkelijk 
professionele band hebben advocaten slechts met hun 
lokale balie ('barreau). Deze balies gaan er prat op 
dat ze de dingen 'op hun eigen manier doen', dat wil 
zeggen anders dan in Parijs en in andere streken van 
het land. Ze zijn, net als in Nederland, georganiseerd 
per arrondissement. Er zijn er ongeveer honderd-
tachtig. 

De balies verschillen sterk in grootte. Buiten de 
grote steden is de omvang ervan gerelateerd aan de 
omvang van de plaatselijke rechtbank (waarbij het 
aantal zaken dat behandeld wordt een indicator is). 
Zo zijn er balies met minder dan tien leden. In Parijs 
en Marseille zijn de balies bijzonder groot, omdat 
daar de internationale handelsbetrekkingen van 
invloed zijn op de omvang ervan. Op een totaal van 
16.500 advocaten in 1986 praktizeerden er ongeveer 
5.000 in Parijs en 600 in Marseille.' Advocaten 
werken grotendeels alleen, of in kleine kantoren: de 
gemiddelde omvang van een kantoor is drie personen 
(vaak vader, zoon en een studiegenoot van de vader 
of zoon). 

* De auteur is hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
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De officiele status van advocaten is die van 
`auxiliaires de Justice': zij die de rechterlijke macht 
terzijde staan in het proces van rechtspraak. Zij zijn 
dus in de eerste plaats dienstbaar. De monopoliepo-
sitie die de advocatuur in Frankrijk heeft waar het 
gaat om de vertegenwoordiging voor het gerecht, 
wordt door dit idee van dienstbaarheid gemitigeerd. 
Waar het om juridische adviezen gaat liggen de zaken 
gecompliceerder, zoals wij zullen zien. 

Voor de Nederlandse lezer zijn twee aspecten van 
de ontwikkelingen in de Franse advocatuur in het 
bijzonder interessant. Ten eerste de wederwaardig-
heden van de sociale rechtshulp en ten tweede de 
permanente rivaliteit over sociale status tussen de 
twee belangrijkste juridische beroepsgroepen: 
advocaten en rechters. 

De sociale rechtshulp 

Een buitenstaander met antropologische belang-
stelling zou zich kunnen afvragen waarom de sociale 
rechtshulp zich binnen de Franse advocatuur slechts 
zwak heeft ontwikkeld. ,  Een wet van 1851, iets 
bijgesteld in 1901, heeft het systeem van pro 
deo-rechtsbijstand ginstitutionaliseerd. Verzoeken 
om gratis rechtsbijstand moesten worden ingediend 
bij een commissie die voornamelijk uit advocaten 
bestond. !De commissie beoordeelde niet alleen de 
financiele situatie van de rechtzoekende, maar ook de 
juridische merites van de zaak. De beoordeling van 
beide elementen tezamen leidde ertoe dat maar 
weinig gratis rechtsbijstand werd verleend. In 1970 
werd slechts 47% van de aanvragen gehonoreerd 
(29.500 van de 62.200 aanvragen); dit leverde gratis 
rechtsbijstand op voor ongeveer 6% van de partijen 
die in dat jaar bij een proces betrokken waren 
(vergelijk Laroche de Roussane, 1976, pp. 229-230). 
Toch heeft de (re)organisatie van de rechtsbijstand 
wel politieke aandacht gekregen: tussen 1920 en 1968 
hebben zestien verschillende wetsontwerpen en 
voorstellen het licht gezien (idem, p. 234). 

Pas na de mei-revolutie van 1968 kwam er echt 
beweging in het denken over de sociale rol van recht-
spraak en rechtsbijstand. Er werd een aantal rechts-
winkels geopend. De meest spraakmakende hiervan 
waren politick zeer links georienteerd, op het 
anarchistische af ('de goede advocaat is hij die 
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zichzelf op korte termijn overbodig maakt') (vergelijk 
Prakken, 1985, P.  126). In die tijd werd ook een 
politiek links georienteerde organisatie van advocaten 
opgericht, de SAF (Syndicat des Avocats de France) 
die in 1985 ongeveer vijftienhonderd leden telde (vgl. 
Boigeol, 1988, p. 274). 

Uit diezelfde tijd dateert de nieuwe wet op de 
rechtsbijstand (1972). Deze voorziet in een systeem 
van toevoegingen tegen zeer nominale bedragen. Het 
is typerend voor de Franse cultuur dat het heel 
moeilijk is een idee te krijgen van de hoogte van de 
vergoedingen. Laroche de Roussane (1976, p. 237), 
die normaal gesproken zeer gedetailleerd schrijft, 
vermeldt alleen dat de tarieven 'per decreet vastge-
steld worden' en Boigeol (1988, p. 281) noemt ergens 
tussen neus en lippen het bedrag van 1900 francs 
voor een echtscheiding. 

En juist de vaststelling van de tarieven is het 
centrale probleem dat de ontwikkeling van een 
degelijk systeem van eerstelijns- en tweedelijns-
rechtshulp steeds in de weg heeft gestaan. Zulke 
tarieven zouden op de een of andere manier vastge-
steld moeten worden aan de hand van bestaande, in 
de praktijk gehanteerde tarieven. De overheid zou 
daarover dus concrete informatie moeten hebben. De 
Franse advocatuur gaf echter geen opening van zaken 
in deze, wenste geen inmenging in en geen onderhan-
delingen over tarieven. De vastgestelde tarieven zijn 
daarom, op een laag niveau, eenzijdig vastgesteld 
door de overheid. Een discussie over tarieven druist 
zozeer in tegen de ideologie van het beroep dat dit 
onderwerp vrijwel geheel onbespreekbaar was. 

Ideologie 

De ideologie van de advocatuur is een levende 
materie waarover door advocaten veel wordt gepraat. 
Enerzijds bevat deze ideologie een 'self-image' van 
advocaten dat op zichzelf buiten beschouwing kan 
blijven. Anderzijds is zij echter een praktische realiteit 
die het gedrag van advocaten voor een deel kan 
verklaren. Sociale wetenschapsbeoefenaren, die zich 
gewoonlijk niet laten inpakken door een geprojec-
teerd 'self-image', besteden hieraan dan ook terecht 
veel aandacht (vergelijk Karpik, 1989, 1990, 1992; 
Boigeol, 1976, 1981). 

De algemene noemer van die ideologie is profes- 
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sionele onafhankelijkheid die drie onderling gerela-
teerde aspecten kent. Advocaten behoren ten eerste 
onafhankelijk te zijn van de staat, ten tweede van de 
logica van de markt en ten derde van de client. 

Onafhankelijkheid van de staat 

Onafhankelijkheid van de staat houdt in dat de 
advocatuur elke regulering van beroepsgedrag door 
de overheid afwijst en bestrijdt. De sterke nadruk op 
onafhankelijkheid van de staat heeft te maken met de 
politieke cultuur van het land. Die wordt onder meer 
gekenmerkt door een zeer ambivalente houding 
tegenover alles wat overheid is: staatsmacht is 
wellicht nuttig en soms nodig, maar moet ook zoveel 
mogelijk beperkt worden. Advocaten, die dienstbaar 
zijn aan het systeem van rechtspraak — dat zelf zeer 
nauw verbonden is met de macht van de staat 
moeten op hun tellen passen om voldoende respect 
en vertrouwen te genieten als zelfstandig profes-
sioneel. 

Aangezien de staat wel degelijk geneigd is zich te 
mengen in de wijze van beroepsuitoefening, moet de 
beroepsgroep zelf, intern en op overtuigende wijze, 
het gedrag van haar leden reguleren en controleren. 
Een stelsel van honoreringstarieven is binnen de 
Franse verhoudingen in strijd met dit aspect van 
onafhankelijkheid. 

Onafhankelijkheid van de markt 

Dit aspect van onafhankelijkheid wordt vaak kort 
aangeduid met de term `belangeloosheid' (desinteres-
sement). Advocaten behoren hun praktijk niet alleen 
in te richten op basis van het winstprincipe, maar 
dienen zich in de eerste plaats dienstbaar op te stellen 
tegenover rechtzoekende burgers. Clienten moeten 
niet alleen worden gerecruteerd op basis van 
financiele draagkracht; ook de arme burger met een 
juridisch probleem behoort geholpen te worden. De 
monopoliepositie van de advocatuur als bemiddelaar 
tussen burger en rechtssysteem wordt zodoende van 
binnenuit aan banden gelegd, teneinde misbruik 
zoveel mogelijk tegen te gaan. 
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Onafhankelijkheid van de client 

De norm van onafhankelijkheid van de client 
betekent dat advocaten zelf bepalen wie zij zullen 
verdedigen en hoe zij dat zullen doen. Dit houdt in 
dat zij uit principiele overwegingen kunnen weigeren 
bepaalde soorten clienten te verdedigen en dat zij niet 
de client laten bepalen wat wet of niet ter verdediging 
zal worden aangevoerd. Ms `auxiliaires de Justice' 
zijn zij in de eerste plaats dienstbaar aan het vinden 
van de waarheid en aan de correcte rechtspleging. 

Ook dit aspect van de ideologie van onafhanke-
lijkheid heeft het ontwikkelen van een systeem van 
sociale rechtshulp steeds in de weg gestaan, 
aangezien zo'n systeem de vrije keuze van clienten 
zou beperken. Zou namelijk de staat integraal betalen 
voor de diensten van de advocaat, dan zou zij ook 
van advocaten kunnen eisen bepaalde clienten bij te 
staan, zo redeneert men. Tot nu toe is het zo dat een 
vrouwelijke advocaat bij voorbeeld kan weigeren een 
van verkrachting beschuldigde man te verdedigen, 
ook als het om een toevoeging gaat. 

In de mate waarin de Franse advocatuur hecht aan 
de onafhankelijkheid van staat, markt en client, kan 
van overheidswege geen geIntegreerd systeem van 
sociale rechtshulp georganiseerd worden. 4  De rechts-
bijstand in enge zin (de zogenaamde 
`tweedelijns-rechtshulp) blijft onder die omstandig-
heden hangen op de grens van een pro deo-systeem 
en een sociale voorziening (vergelijkbaar met 
medische zorg). 

Daarnaast heeft de eerstelijns-rechtshulp zich op 
een geheel eigen, diffuse wijze ontwikkeld. Vele balies 
hebben gratis spreekuren georganiseerd, vaak op 
zaterdagmorgen of op een doordeweekse avond. 
Praktisch alle leden van de balie werken daar in 
meerdere of mindere mate aan mee. Het is een 
kenmerk van een goede deken dat hij of zij ook 
seniore leden met een gevestigde reputatie zover 
krijgt dat zij hun steentje bijdragen. Wordt na zo'n 
consult rechtsbijstand noodzakelijk geacht, dan wordt 
die op de een of andere basis verschaft, ofwel via een 
toevoeging, ofwel volgens het principe: 'van een ieder 
naar vermogen'. Naast de spreekuren draait de balie 
`piketdiensten'; dit wordt veelal aan jongere 
advocaten overgelaten. 

Ook vakbonden, consumentenbonden, verenigingen 
van huurders alsmede overheidswerkgevers hebben 
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hun eigen juridische adviseurs die beschikbaar zijn 
voor informatie en advies. Hetzelfde geldt voor 
gemeenten. Omdat in al deze gevallen de rechtzoe-
kenden geen aanspraak kunnen maken op deze 
voorziening, blijft de eerstelijnsrechtshulp grotendeels 
steken in de sfeer van liefdadigheid. Zij wordt veelal 
verschaft door jongere advocaten met een nog niet zo 
uitgebreide ervaring. Burgers betalen er niet voor, zij 
moeten maar tevreden zijn met wat wordt aange-
boden. Rechtzoekenden hebben daarom ook niet 
altijd alle vertrouwen in deze service. Om de infor-
matie en het advies te controleren, begeven zij zich 
van de ene instantie naar de andere. Op de kantonge-
rechten waar ik veel kwam, gebeurde het nogal eens 
dat iemand de griffier of iemand van het loketper-
soneel kwam raadplegen, ter bevestiging van wat 
door bij voorbeeld de advocaat op het juridisch 
spreekuur van de gemeente was gezegd. Vanuit het 
systeem gezien, wordt hier dus dubbel werk verricht. 

Rivaliteit 

Veel meer dan hier te lande bestaat er in Frankrijk 
een permanente rivaliteit tussen advocaten en 
rechters. Beide groepen denken dat de andere beter 
af is en een groter prestige geniet. Rechters zijn van 
mening dat de advocatuur, als vrij beroep, de nodige 
financiele mogelijkheden biedt. Zij vinden zichzelf 
daarmee vergeleken maar arme sloebers. Daarentegen 
denken advocaten dat de macht tot beslissen, 
inherent aan het vak van rechter, een cruciaal element 
in het prestige is. Zij zeggen bij voorbeeld: wij 
kunnen nog zoveel pleiten, de rechters beslissen en 
zonder veel naar ons te luisteren; zij hebben macht, al 
was het alleen maar omdat zij veel gelijksoortige 
zaken onder zich hebben en daarover beslissen. Uit 
de mond van advocaten heb ik vaak de uitdrukking 

a le nombre' vernomen, waarmee wordt gerefe-
reerd aan de grote aantallen zaken die de rechter 
onder zich heeft. Rechters worden aldus gemakkelijk 
'specialist' op een bepaald gebieds en dat is ook een 
element van prestige binnen de juristerij. Ook 
advocaten hebben meer prestige naarmate ze meer 
gespecialiseerd zijn. De meesten blijven echter groten-
deels generalist. 

Hier is sprake van een vicieuze cirkel. Omdat er 
onvoldoende toevoegingen zijn die kunnen zorgen 
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voor een inkomensbasis, worden alle clienten die zich 
melden, beschouwd als een potentiele bron van 
inkomen. De meeste zaken worden dus aangehouden 
en men is zeer weinig bereid een zaak naar een 
collega door te schuiven. Ook als een advocaat in een 
bepaalde periode eigenlijk geen tijd heeft, of als voor 
een zaak gespecialiseerde kennis noodzakelijk is, zal 
hij de zaak liever aanhouden dan naar een collega 
verwijzen. Zodoende heeft de advocaat nooit tijd om 
zich te specialiseren. Alleen financiele onafhanke-
lijkheid of toeval kan deze cirkel doorbreken. Het wit 
mij voorkomen dat het systeem van sociale rechtshulp 
in Nederland heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van (bepaalde) specialismen. 

Opleiding 

Beide juridische beroepsgroepen, advocaten en 
rechters, hebben in de loop der tijd moeite gedaan 
hun sociale en beroepsprestige hoog te houden. Een 
belangrijk element daarin is de opleiding geweest. 
Echt intellectueel en sociaal prestige is in Frankrijk 
verbonden met een studie aan de 'Grandes Ecoles'. 
Die zijn er op vele gebieden, maar niet op het terrein 
van het juridisch onderwijs. Juristen worden opgeleid 
aan de universiteiten. Daar vindt men jongeren die 
niet zijn toegelaten tot een `Ecole'. Toen in de jaren 
vijftig de recrutering van goede juristen voor het 
beroep van rechter heel moeilijk werd, heeft het 
ministerie van Justitie geprobeerd hier iets aan te 
doen door een 'Grande Ecole' voor rechters in het 
leven te roepen, om zodoende het prestige en de 
kwaliteit van de beroepsgroep te verhogen: de Teole 
Nationale de la Magistrature' (ENM). 6  

Deze opleiding heeft er enige jaren toe bijgedragen, 
dat een aantal van de betere juristen werd aange-
trokken voor de rechterlijke macht. Met de opkomst 
van het verschijnsel 'mega-lawyering' en interna-
tionale law firms' heeft de rechterlijke macht echter 
weer meer moeite om goede juristen aan te trekken 
voor een `eenvoudige' ambtelijke carriere, die 
overigens de nodige opofferingen eist en waarvan het 
sociaal belang steeds meer erkend wordt. 

Als reactie op de meer prestigieuze opleiding voor 
rechters heeft ook de advocatuur de opleiding voor 
jonge advocaten verbeterd. Deze bestaat uit gespecia-
liseerde cursussen en verschillende stages. De 
opleiding, die voor een belangrijk deel wordt betaald 
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door de staat (zie Boigeol, 1988, pp. 276, 291), wordt 
afgesloten met een pleitwedstrijd ('concours 
d'eloquence') die voor de meest succesvolle jonge 
advocaten een belangrijk stuk prestige oplevert. 

'Innovation' 

De relaties tussen advocaten en rechters zijn niet 
optimaal. Rechters zijn vaak niet te spreken over de 
kwaliteit van het werk van advocaten. Zij schrijven bij 
voorbeeld een deel van de duur van processen toe 
aan de strategie van uitstel van advocaten die, naar 
hun zeggen, regelmatig in tijdnood komen doordat ze 
meer zaken aannemen dan ze in feite op tijd kunnen 
behandelen. `Ze komen dan alleen naar de zitting om 
uitstel te vragen." Advocaten klagen echter over de 
slechte organisatie van de rechtspleging, in die zin dat 
zij vaak verscheidene keren per week een hele middag 
kwijt zijn met een zitting waar zij maar voor een paar 
zaken komen. Die klacht is terecht en rechters hebben 
ook wel geprobeerd dat probleem op te lossen. 

Vooral in de kleinere rechtbanken buiten de regio 
groot-Parijs was in de jaren tachtig het proces van 
'innovation', ingezet door sommige rechters, het 
object van strijd tussen hen en de lokale balie. Om 
die strijd goed te begrijpen moet men zich realiseren 
dat rechters veelal na drie a vier jaar overgeplaatst 
worden, terwijl de balie, afkomstig uit de regio en 
daar min of meer permanent gevestigd, blijft. Als een 
rechter te ver wil gaan met hervormingen, maar voor 
zijn plannen niet voldoende goodwill kan kweken, 
besluiten de advocaten (soms in alliantie met de 
griffiers) betere tijden af te wachten onder het motto: 
`hij is over een paar jaar weer weg, wij moeten hier 
verder.' Zo'n innovatie van een bepaalde rechter gaat 
dan als een soort kangoeroe met grote sprongen het 
land door, soms zonder enig spoor achter te laten. De 
balie `wine dus vaak, maar aan nuttige hervormingen 
is men ondertussen niet toegekomen (vergelijk 
Ackermann e.a., 1989). 

Eindbalans 

lk denk dat de Nederlandse advocatuur de laatste 
vijfentwintig jaar creatiever is geweest dan de Franse. 
Het systeem van sociale rechtshulp heeft het recht 
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veel toegankelijker gemaakt, de gehele markt voor 
rechtshulp verruimd en de ontwikkeling van 
juridische specialisatie gestimuleerd. Dat alles kan de 
kwaliteit van rechtshulp alleen maar ten goede 
komen. De geringe opoffering die de onderhandeling 
over tarieven voor toevoegingen de Franse balie zou 
hebben gekost, zou naar mijn mening op een bepaald 
moment ruimschoots gecompenseerd zijn door een 
sociaal meer zichtbare rol van advocaten, een ruimere 
invloed op het rechtsgebeuren en - zeker niet het 
minst belangrijke - een betere economische positie. 
Het systeem van rechtshulp is een groot goed dat 
beschermd dient te worden, niet in de laatste plaats 
als een van de pijlers van de rechtsstaat. 

Noten 

' Ik draaf hier uiteraard met grote 
passen door de historie; de in 
meer details geInteresseerde lezer 
verwijs ik naar Boigeol (1988). 
2  Zoals altijd, moet men bij de 
cijfers opletten wat wel en niet 
wordt meegeteld. Als hier over 
`advocaten' gesproken wordt, zijn 
de stagiaires wel meegeteld; 
andere beroepsgroepen — 
juridische adviseurs, notarissen, 
deurwaarders — daarentegen niet. 
Overigens vormen de hier 
genoemde juridische adviseurs een 
interessante categorie. Zij zijn 
gespecialiseerd in belastingrecht 
en sociaal recht en mogen clienten 
vertegenwoordigen voor bepaalde 
instanties die met sociale 
zekerheid te maken hebben. Het 
beroep van juridisch adviseur 
heeft zich ontwikkeld in de tijd 
dat `echte' advocaten zich niet 
bezig wilden houden met het 
sociaal zekerheidsrecht, met name 
het arbeidsrecht, omdat ze dat niet 
als 'eche recht beschouwden 
(Boigeol, 1988, P.  4). 

Overigens is deze formulering 
van de vraagstelling niet zuiver. 
Waar het om rechtshulp gaat, is 
de Nederlandse situatie in Europa 
en in de wereld goed beschouwd 
immers uitzonderlijk, zodat het 

beter zou zijn zich af te vragen 
waarom zich bij ons die 
bijzondere ontwikkeling heeft 
voorgedaan. 

De tarieven blijven vrij van 
overheidsinmenging, hoewel er 
per balie richtlijnen worden 
gegeven. Deze richtlijnen geven 
een minimum en een maximum 
voor een serie verrichtingen. Het 
verschil tussen het maximum en 
het minimum is echter zó groot 
dat het honorarium toch een 
kwestie tussen advocaat en client 
blijft. 

Een veel voorkomend loopbaan-
traject voltrekt zich als volgt. Een 
rechter begint als kantonrechter 
en ziet veel huurzaken en familie-
zaken. Vervolgens gaat hij naar 
een rechtbank, moet eerst een tijd 
meedraaien in een familiekamer, 
ziet dus veel echtscheidingen en 
voogdijzaken, maar doet ook een 
hoeveelheid strafzaken. Daarna 
probeert hij in de eerste kamer te 
komen, die de `echte' civiele zaken 
doet. 
6  Aanvankelijk (1960) was deze 
gehuisvest in Parijs, later in 
Bordeaux. Het betreft een 
driejarige extra opleiding, 
aansluitend op een afgeronde 
universitaire rechtenstudie. 

Ik heb ook wel meegemaakt dat 
een jonge advocaat naar de zitting 
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kwam met een stapel dossiers 
waar hij in feite geen detail van 
kende. Hij liep dan de kans flunk 
de wind van voren te krijgen. Hoe 
frequent zulke incidenten zijn 
weet niemand: daar is geen 
onderzoek naar gedaan. 
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De Engelse balie 

Een decennium van verandering 

drs. H.M. Gubby, B.A.* 

Inleiding 

Engeland staat bekend om zijn liefde voor traditie. 
Veel instituties klampen zich nog vast aan stokoude 
rituelen, zoals de opening van het parlement en de 
eerbied die wordt getoond aan de pedelstaf bij de 
afstudeerplechtigheden van veel universiteiten. Het is 
daarom geen verrassing, dat vreemde, ouderwetse 
gewoonten in de Engelse balie ('bar') nog steeds aan 
de orde van de dag zijn. Van 'barristers' wordt nog 
steeds verwacht dat zij elkaar allemaal kennen, reden 
dat ieder van hen alleen met de achternaam wordt 
aangeduid, zoals altijd de gewoonte is geweest op de 
Engelse kostscholen ('public schools'). Iedere 
advocaat dient verbonden te zijn aan een van de vier 
'Inns of Court' (Lincoln's Inn, Gray's Inn, Middle 
Temple en Inner Temple) en alle barristers in 
opleiding moeten vierentwintig keren dineren in de 
grote zaal van hun 'Inn of Court', voordat ze tot de 
balie worden toegelaten. Het slagen voor het 
eindexamen alleen is niet voldoende. 

Toen ik in 1978 toetrad tot de Engelse balie was het 
een archaIsche instelling, nog altijd overheerst door 
jonge mannen van goede afkomst die op kostschool 
waren geweest en in Oxford of Cambridge hadden 
gestudeerd. Het ethos van de heersende klasse was 
opmerkelijk sterk. Dat is in 1992 nog steeds zo. Ik 
durf zelfs te beweren, dat het onmogelijk is iets van 
de Engelse balie te begrijpen als men zich niet reali-
seert, dat de onderliggende structuur ervan tot stand 
is gebracht door de hogere klassen. 

Toch heeft ook de balie de afgelopen tien jaar 
wijzigingen ondergaan, welke samenhangen met 
veranderingen in de Britse samenleving. In de welva-
rende jaren tachtig werd de balie tot concurrentie 
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gedwongen, onder andere met `solicitors'-kantoren en 
met het bedrijfsleven waar het de werving van 
afgestudeerden betrof. Ook binnen de balie werd 
door sommigen aangedrongen op verandering. Als 
gevolg daarvan werden er aan het einde van de jaren 
tachtig enkele commissies gevormd om de toekomst 
van het juridisch métier te bespreken. Voorontwerpen 
en ontwerpen volgden en in 1990 werd de 'Courts 
and Legal Services Act' aangenomen. Hoe deze wet 
zal uitwerken, is nog niet geheel bekend. 

Hoewel de Nederlandse balie erg van de Engelse 
verschilt, heeft ook zij gedurende de laatste tien jaar 
aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Economische 
factoren hebben de Engelse balie gedwongen haar 
poorten wijder te openen. Volgens sommigen heeft 
zich in Nederland het omgekeerde voorgedaan. 

In dit artikel wordt getracht enkele van de verande-
ringen te schetsen die de laatste tien jaar in de 
Engelse balie hebben plaatsgevonden. Er zal 
bijzondere aandacht worden geschonken aan die 
veranderingen, die invloed hebben gehad, of mogelij-
kerwijs nog zullen hebben op het dagelijkse werk van 
de barristers. 

'Barristers' and 'solicitors' 

Juristen van het Europese vasteland zijn dikwijls 
geintrigeerd door het verschil dat in Engeland bestaat 
tussen 'barristers' en 'solicitors'. Een afgestudeerde 
jurist kan barrister worden na een beroepsopleiding 
van een jaar, die hij afsluit door tot de balie toe te 
treden. Als een afgestudeerde besluit solicitor te 
worden, moet hij een opleiding volgen van slechts zes 
maanden, waarna hij lid wordt van de 'Law Society'. 
Zeer globaal kan men zeggen dat de balie vooral 
leden van de hoogste klassen heeft aangetrokken, 
terwijI solicitors vooral aflcomstig zijn uit de midden-
klasse. Dit onderscheid vindt men terug in de 
honorering van de beide beroepen (zie hieronder). 

Het verschil tussen de beide functies kan worden 
vergeleken met dat tussen huisarts en medisch 
specialist. Barristers maken zich bepaalde juridische 
specialismen eigen en schrijven, in geval specifieke 
deskundigheid wordt vereist, in opdracht van 
solicitors de benodigde processtukken. 

Naast deze min of meer Informele scheiding in 
functies, zijn er ook formele regels ter afbakening van 
de onderscheiden bevoegdheden. Solicitors kunnen 
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slechts in zeer beperkte mate ter zitting het woord 
voeren. Zij kunnen slechts optreden bij lagere recht-
banken en in strafzaken mogen zij helemaal niet 
pleiten. Hun bevoegdheden zijn wat ruimer als zij zijn 
bevorderd tot 'advocate'. 

Barristers hebben altijd het alleenrecht gehad tot 
het pleiten bij de hogere gerechten. Een belangrijk 
deel van de opleiding van de barrister is dan ook 
gericht op het ontwikkelen van zijn pleitvaardigheid. 
Deze houdt niet alleen in dat men een zaak begrij-
pelijk naar voren brengt voor collegae, maar ook voor 
een jury bestaande uit twaalf leken. Dat alleenrecht 
wordt thans echter bedreigd. Hierop kom ik nog 
terug. 

Klasse versus zuil 

De cultuur van de Engelse balie verschilt funda-
menteel van die van de Nederlandse. Dit hangt 
samen met de verschillen in politieke cultuur tussen 
Nederland en Groot-Brittannie. De belangrijkste 
interne tegenstellingen in de Engelse samenleving zijn 
nog steeds gerelateerd aan maatschappelijke klasse. 
Hoewel er wel een zekere mate van sociale mobiliteit 
is, is het tot op heden mogelijk een hogere, een 
midden- en een arbeidersklasse te onderscheiden, elk 
met een geheel eigen cultuur. 

Hoewel Nederland zeker geen klassenloze 
maatschappij vormt, liggen de lijnen van onderscheid 
hier anders. Godsdienstige scheidslijnen zijn hier 
altijd van groot belang geweest. In de afgelopen eeuw 
kunnen we globaal vier hoofdgroepen onderscheiden 
in de Nederlandse samenleving: protestanten, katho-
lieken, socialisten en liberalen. Dit zuilenstelsel is ook 
nu nog meer kenmerkend voor de Nederlandse 
maatschappij dan een klassenstelsel. 

De klassenstructuur van de Engelse samenleving 
heeft de opbouw van de juridische professie lange tijd 
bepaald. Zoals de socioloog Norbert Elias in zijn 
werk over het civilisatieproces zegt, worden de eigen-
schappen van naties ook nu nog bepaald door 
verschillen in hun staatkundige ontwikkeling. In 
Engeland heeft de heersende klasse van landbezitters 
eeuwenlang de grootste macht gehad. De Engelse 
balie is steeds voorbehouden geweest aan de leden 
van die klasse. Traditioneel was de Engelse barrister 
een kostschooljongen van goede komaf, die zijn 
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juridische graad in Cambridge of Oxford had 
behaald. Tot op grote hoogte is hij (en tegenwoordig 
ook zij) dat nog steeds. Deze toestand is gedurende 
vele jaren in stand gehouden door regelingen die het 
personen uit minder bevoorrechte milieus bemoei-
lijkte van de balie deel uit te maken. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van die 
regelingen welke er nog tot in de jaren zeventig toe 
hebben geleid dat het lidmaatschap van de balie in 
aanzienlijke mate bleef voorbehouden aan een kleine 
elite die overwegend aflcomstig was uit de heersende 
klasse. 

De Engelse balk in de jaren zeventig 

Na tot de balie te zijn toegelaten, moet de jonge 
barrister eerst een stageperiode ('pupillage') 
doorlopen onder supervisie van een barrister die dat 
beroep al tenminste zeven jaar achtereen heeft uitge-
oefend. Jarenlang moest men aan deze supervisor een 
som gelds betalen voor zijn begeleiding. Dit 
betalingssysteem was al enige tijd afgeschaft toen ik 
zelf in 1978 stagiaire werd. Dit was een van de 
weinige hervormingen die toen reeds hadden plaats-
gevonden. De stageperiode neemt een jaar in beslag. 

Anders dan de aankomende solicitors, die 
gedurende hun stage een gering loon ontvangen, was 
het barristers niet toegestaan tijdens de eerste zes 
maanden van hun stage aan hun beroep inkomsten te 
ontlenen. Evenmin was het hun toegestaan ook maar 
een enkele dag elders te werken, aangezien de stage-
periode werd beschouwd als een strikte full 
time-baan. Voor jonge stagiaires die niet beschikten 
over een arbeidsloos inkomen of rijke ouders, 
vormden deze eerste zes maanden dus een bijzonder 
zware periode. 

Gedurende de tweede zes maanden mocht een 
barrister-stagiaire wel werken tegen een vergoeding. 
In werkelijkheid kon hij echter ook gedurende deze 
periode geen betaling verwachten en datzelfde gold in 
feite ook voor de eerstvolgende praktijkjaren. Daar 
waren twee redenen voor. 

In de eerste plaats is een barrister een vrije 
beroepsbeoefenaar met een eenmanszaak. Omdat het 
tot voor kort niet was toegestaan zelf een eigen 
kantoor te beginnen, deelde hij zijn accommodatie en 
andere faciliteiten met zijn collegae in de gevestigde 
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kantoren ('chambers'). Toetreding betekende dat men 
zich moest inkopen door betaling van huur en van 
bijdragen in de exploitatiekosten. 

Een opdracht ('brief') verkrijgt de barrister van de 
.zijde van de solicitor, via de secretaris ('clerk') van 
het kantoor. Deze secretaris, hoewel zelf geen jurist, 
is in de praktijk waarschijnlijk de belangrijkste 
persoon op het kantoor. Het is zijn taak werk te 
acquireren voor het kantoor. Barristers mogen dit 
namelijk niet zelf doen. Bij opdrachten van meer 
routinematige aard, waarbij de solicitor niet heeft 
aangegeven welke barrister de zaak dient te behan-
delen, is het de secretaris die de opdrachten verdeelt. 

Alleen de allereenvoudigste opdrachten - en 
bijgevolg die met de laagste emolumenten - gaan 
naar de barristers die stage lopen. Zelfs als een 
barrister formeel tot het kantoor is toegetreden, heeft 
hij enige jaren nodig om een zodanige naam te 
vestigen dat hij op redelijke opbrengsten mag hopen. 

De tweede reden houdt verband met het feit dat het 
honorarium van de barrister niet rechtstreeks door 
zijn client aan hem wordt betaald, maar aan de 
solicitor die op zijn beurt de barrister betaalt. Toen ik 
aan het einde van de jaren zeventig lid van de bar 
was, bestond er nog steeds geen formele tijdslimiet, 
waarbinnen een solicitor het honorarium van de 
barrister diende te betalen. Dat kon jaren duren! 
Aangezien de relatie tussen barrister en solicitor 
bovendien als een typisch 'gentlemen's agreement' 
werd gezien, was het niet mogelijk betaling gerech-
telijk af te dwingen. 

Deze achterhaalde vorm van geldelijke vergoeding, 
typerend voor het archaIsche karakter van de Engelse 
balie in de jaren zeventig, was verantwoordelijk voor 
grote financiele frustraties bij pasbeginnende 
barristers. Zij konden vele maanden keihard gewerkt 
hebben, zonder een cent van de hun toekomende 
beloningen te hebben ontvangen. Niet weinige 
begaafden vertrokken om deze reden. De hoge 
bankrentes op hun leningen moe (ingeval zij niet 
konden teren op de financiele steun van rijke ouders), 
zochten ze hun toevlucht elders, als bedrijfsjurist, als 
ambtenaar of, zoals mevrouw Thatcher, als politicus. 
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De Engelse balie in de jaren negentig 

De opening naar de middenklasse 

In de jaren zeventig was er een overschot aan zowel 
barristers als solicitors. In het decennium daarvoor 
was het aantal mensen dat universitair onderwijs 
volgde, sterk gegroeid. Naarmate het aantal studenten 
toenam, steeg ook het aantal juridisch gekwalifi-
ceerden. Veel van de juridisch afgestudeerden 
volgden nadien de beroepsopleiding. Omstreeks 1970 
had het aanbod de vraag ruimschoots overtroffen. 

Enkele jaren geleden ontstond een tegengestelde 
beweging: een leegloop van de juridische professie, 
die aanzienlijke proporties begon aan te nemen. Niet 
alleen verlieten barristers hun praktijk om de 
hierboven aangegeven redenen, maar bovendien werd 
de omvang van het aantal studenten dat koos voor 
het beroep negatief beinvloed door de financiele 
onzekerheid die het met zich meebracht. Mede als 
gevolg van de toenemende welvaart in de tweede helft 
van de jaren tachtig, waren veel afgestudeerde 
rechtenstudenten niet langer bereid verscheidene 
jaren in armoede aan de balie door te brengen, terwij1 
zij elders een goed salaris konden verdienen. 

Dit leidde tot een zekere crisis in de Engelse balie. 
Voor het eerst moesten er mensen worden aange-
trokken in plaats van afgewezen. Dit betekende dat 
de balie zich moest openstellen voor studenten uit de 
middenklasse door een hervorming van de financiele 
regels. 

Een voorstel van progressieve leden van de balie 
om beurzen te verschaffen aan barrister-stagiaires, 
werd door de oudere conservatieven in de 'Bar 
Council' verworpen. De kantoren ('chambers') waren 
zich beter bewust van de werking van het marktme-
chanisme. Hierdoor waren veel kantoren nu wel 
bereid een geldbedrag te betalen aan veelbelovende 
stagiaires gedurende de eerste periode van zes 
maanden. Maar er bestaan geen formele regels voor 
de hoogte van dit bedrag en sommige minder 
gelukkige barristers-in-opleiding bevinden zich ook 
nu nog in de positie waarin ik mu j in 1978 beyond. 
Veel stagiaires ontvangen tegenwoordig echter een 
bedrag tussen 3000 en 10000 pond sterling voor de 
eerste zes maanden en een gegarandeerd inkomen in 
de tweede periode. Bovendien worden barristers na 
hun stagejaar niet langer gedwongen te concurreren 
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om een plaats in de bestaande kantoren. Zij mogen 
nu desgewenst hun eigen kantoor opzetten. Recente 
wijzigingen in de regels staan hun nu ook toe bij 
solicitors reclame te maken voor hun diensten. 

Ten slotte dient te worden vermeld dat het 
betalingssysteem van de barristers-honoraria nu ook 
is geregeld. Bepaald is dat solicitors binnen een 
termijn van drie maanden moeten betalen voor de 
door een barrister verrichte arbeid. Tenzij anders is 
overeengekomen, wordt verzuim in dit opzicht , 
beschouwd als een overtreding van de gedragsregels. 
Solicitors die na een aanmaning niet betalen, worden 
op een zwarte lijst geplaatst en het is eveneens in 
strijd met de regels om als barrister een opdracht aan 
te nemen van een op de zwarte lijst voorkomende 
solicitor. 

Vrienden binnen de balie vertelden mij echter dat 
deze regel er op papier beter uitziet dan hij in de 
praktijk functioneert. Veel barristers moeten nog 
steeds lange tijd wachten op hun honorarium. Vooral 
rijksdepartementen en gemeentelijke instellingen 
schijnen zich in dit opzicht ernstig te misdragen. 

Er zijn nu al veel succesvolle barristers die 
afkomstig zijn uit de middenklasse. Zij komen veelal 
van de universiteiten uit de provincie en hebben het 
oude systeem van niet-betaling doorstaan. Toch 
beantwoorden veel top-barristers, in het bijzonder 
aan de Londense balie, nog in opmerkelijk sterke 
mate aan het traditionele profiel. Sommige Londense 
kantoren hebben dit profiel in de jaren zeventig sterk 
bevorderd door alleen afgestudeerden uit Oxford of 
collegae uit Cambridge toe te laten. Het is interessant 
te zien welk effect de instroom van afgestudeerden uit 
de middenklasse van universiteiten in de provincie de 
komende jaren zal hebben op de ethos van de 
Engelse balie. 

De traditionele rol van de balie bedreigd 

Van oudsher hebben de barristers het alleenrecht 
op de pleitbevoegdheid bij de hogere gerechten. De 
afgelopen jaren is dit alleenrecht bedreigd geraakt. 
Een jaar geleden werd een adviescommissie van de 
'Lord Chancellor' ingesteld overeenkomstig de 
'Courts and Legal Services Act 1990' om te beraad-
slagen over de verzoeken van onder meer de 'Law 
Society', de juridische dienst van het kabinet en het 
octrooibureau ('Chartered Institute of Patent Agents') 
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om deze instanties meer pleitrechten te verlenen. De 
balie heeft al deze verzoeken verworpen, waarbij zij 
zich het hevigst verzette tegen het uitbreiden van de 
pleitbevoegdheid van de 'Crown Prosecution Service' 
(te vergelijken met de Nederlandse vergadering van 
procureurs-generaal) uit vrees voor een mogelijk 
monopolie voor de 'state prosecutors' en de 
teloorgang van de onafhankelijke balie. De balie 
dringt erop aan, dat de gedragsregels voor barristers 
toepasselijk worden verklaard op alien die als 
advocaat optreden. 

Een van die regels is dat een barrister verplicht is 
de eerstkomende client te accepteren, ongeacht diens 
politieke of godsdienstige overtuiging en ongeacht het 
feit of deze wel of niet in aanmerking komt voor 
gratis rechtsbijstand. Zowel solicitors als barristers 
hebben sinds kort bun gedragsregels gewijzigd: de 
'Law Society' publiceerde The Guide to the Profes-
sional Conduct of Solicitors in 1990 en de 'General 
Council of the Bar' nam in hetze1fde jaar een nieuwe 
gedragscode Node of Conduct') aan. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de 
toekenning van pleitbevoegdheden uiteindelijk zal 
worden geregeld. Veel barristers vrezen echter dat 
hun beroep zoals zij dat in de praktijk kenden, in de 
toekomst zal gaan veranderen. 

Een vergelijking met de Nederlandse balie 

De ethos van de Nederlandse balie is nogal 
verschillend van de Engelse omdat hij in veel 
mindere mate is gebaseerd op klasse. Een van de 
grote verdiensten van de verzuiling is het integrerende 
en democratiserende effect daarvan (Daalder, 1990). 
Groepen die lange tijd in een achterstandspositie 
verkeerden, konden dankzij dit stelsel emanciperen. 
Zo konden bij voorbeeld leden van de arbeidersklasse 
binnen hun eigen zuil carriere maken en posities 
bereiken die ooit volledig onhaalbaar waren. Leden 
van de clerus speelden niet zelden een belangrijke rol 
bij het bevorderen van de ontwikkeling van veelbelo-
vende jongeren. Topposities, bekleed door leden van 
een zuil, waren de trots van die zuil als geheel. 

Anders dan zijn Engelse tegenhanger behoefde een 
Nederlandse meester in de rechten tien jaar geleden 
tijdens zijn stage geen financiele boeteperiode te 
doorstaan om advocaat te kunnen worden. Hij kon 
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tot een advocatenkantoor toetreden als betaalde 
stagiaire. Niemand verwachtte van hem dat hij zijn 
diensten gratis zou verrichten, omdat niemand ervan 
uitging dat hij van rijke aflcomst was en wet financieel 
onderhouden zou worden. Ooit nam de universiteit 
van Leiden wellicht een dominante positie in bij de 
opleiding in het recht van jonge heren uit de hogere 
klasse, maar er zijn geen aanwijzingen voor dat een 
jong jurist werd uitgesloten van een advocaten-
kantoor om de enkele reden dat hij aan een andere 
universiteit was opgeleid. De samenstelling van de 
Nederlandse balie is daarom nogal verschillend van 
die van de Engelse. 

Het is in dit verband wel interessant te vermelden 
dat sommigen menen dat juist toen de Engelse balie 
haar poorten verder moest openen, de Nederlandse 
balie een wat meer protectionistisch beleid begon te 
voeren. Daarbij wordt verwezen naar de verplichte 
beroepsopleiding. Eerst kregen Nederlandse 
advocaten hun opleiding tijdens de stage in de 
beroepspraktijk. Enkele jaren geleden werd naast de 
stage echter een verplichte cursus ingevoerd. Hoewel 
men kan betogen, dat de ratio van deze ontwikkeling 
gelegen was in kwaliteitsverbetering, kan men haar 
ook interpreteren als een poging het aantal toetre-
dende advocaten te beperken door het stellen van 
nieuwe eisen aan afgestudeerden. Aanwijzingen 
daarvoor kan men ontlenen aan een artikel van Van 
Son (1989), waaruit blijkt hoe impopulair deze 
opgelegde periode van beroepsonderwijs was bij 
jonge advocaten. Spijbelen was aan de orde van de 
dag en ook de huiswerkverplichtingen van de cursus 
werden minder dan volledig nageleefd. Desalniet-
temin is de Orde van Advocaten vast van plan de 
beroepscursus niet af te schaffen. 

Onlangs gepubliceerde cijfers laten zien dat het 
afgelopen jaar de groei in het aantal toetredingen tot 
de advocatuur voor het eerst enigszins terugliep. Of 
dit betekent dat de nieuwe regels afschrikwekkend 
hebben gewerkt of niet, is een kwestie van 
inschatting. 
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Barristers en solicitors 

mr. J.A. Roelvink en mr. F.M. Schlingmann* 

Inleiding 

In april 1990 opende De Brauw Blackstone 
Westbroek een vestiging in Londen. De drie 
advocaten die hun praktijk in deze vestiging uitoe-
fenen, hebben van de minister van Justitie een 
ontheffing verkregen van de verplichting kantoor te 
houden in het arrondissement van inschrijving. 

Wij hebben inmiddels ongeveer twee jaar als 
Nederlandse advocaten op deze vestiging gewerkt. In 
onze praktijk houden wij ons niet alleen bezig met het 
geven van advies over Nederlands recht aan Engelse 
clienten (door tussenkomst van met name 'solicitors). 
Ook komt het veelvuldig voor dat Nederlandse 
clienten advies over het Engelse recht nodig hebben 
en ons vragen daartoe contact te leggen met Engelse 
advocaten. In veel gevallen vragen Nederlandse 
clienten ons nauw bij de zaak betrokken te blijven. 
Uit dien hoofde hebben wij ons een aardig beeld 
gevormd van de wijze waarop de Engelse advocatuur 
functioneert en van de verschillen tussen de Engelse 
en de Nederlandse advocatuur. 

In het hierna volgende zullen wij kort ingaan op de 
belangrijkste verschillen tussen het beroep van 
'barrister' en 'solicitor'. Met het laatst genoemde 
beroep hebben wij het meeste contact. Dit vloeit 
voort uit de aard van onze praktijk in Londen waarin 
een sterke nadruk ligt op het ondernemings-, bank-
en effectenrecht. Dit sluit gelukkig niet uit dat wij af 
en toe te maken krijgen met zaken waarvoor moet 
worden geprocedeerd in Engeland en de bijstand van 
een barrister noodzakelijk is. We beginnen met het 

* De auteurs zijn als advocaten verbonden aan de Londense 
vestiging van het Nederlandse advocatenkantoor De Brauw 
Blackstone Westbroek. 
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meest kleurrijke en tot de verbeelding sprekende 
beroep, dat van de barrister. 

De barrister 

De scheiding binnen de Engelse advocatuur is niet 
bewust tot stand gebracht, maar historisch gegroeid. 
Helaas kunnen wij hier niet uitgebreid ingaan op 
deze historische ontwikkeling. Het is echter aardig te 
vermelden dat door de eeuwen heen verschillende 
figuren op het juridische toneel zijn verschenen en de 
huidige beroepsbeoefenaren zijn voorgegaan. Zo zijn 
pas in 1875 de beroepen van solicitor, proctor en 
'attorney' samengesmolten tot het huidige solicitor's 
beroep; naast de barrister hield Lange tijd ook de 
zogenaamde `serjeant' zich bezig met het verdedigen 
van clienten in de rechtbanken. 

Een barrister kan na twaalf maanden (onbezol-
digde!) pupillage zelfstandig praktijk uitoefenen als 
hij een zogenaamde 'seat of tenancy in chambers' 
heeft verkregen. De 'chambers' zijn de gezamenlijke 
kantoren van in de regel vijftien a twintig barristers 
met een Queen's Counsel (QC of 'barrister silk' 
vanwege de zijden toga!) aan het hoofd. ledere 
zogenaamde 'set of chambers' behoort tot een van de 
Inns of Court: Lincoln's Inn, Gray's Inn, The Inner 
Temple en The Middle Temple. De 'clerk' is verant-
woordelijk voor de administratieve organisatie van 
een set of chambers en speelt, opmerkelijk genoeg, 
een belangrijke rol bij de toedeling aan barristers van 
nieuw binnengekomen zaken in zijn chambers. 

Barristers kunnen voor clienten optreden in de 
hogere gerechten (Crown Court, High Court en alle 
courts of appeal). Over het algemeen kunnen 
solicitors dat niet. Dit heeft een belangrijke invloed 
op de praktijk van een barrister. De barrister is de 
meest deskundige op het gebied van bewijs- en 
procesrecht en men zal dan ook al gauw bij een 
barrister te rade moeten gaan voor een advies over de 
kansen in een procedure. Het is echter een misver-
stand te denken dat elke barrister als itumpole of the 
Bailey' van zitting naar zitting vliegt. Vele barristers 
besteden een groot deel van hun tijd aan het 
uitbrengen van adviezen over ingewikkelde juridische 
problemen. 

De clienten van een barrister kunnen hem niet 
rechtstreeks benaderen, maar alleen door tussenkomst 
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van een solicitor. Dit geeft aanleiding tot onbegrip 
voor en kritiek op het beginsel van scheiding barrister 
- solicitor. Dit zou namelijk leiden tot verdubbeling 
van de kosten, vertraging en ondoelmatigheid. 

Overigens hoeven buitenlandse advocaten 
dergelijke problemen niet noodzakelijkerwijs te 
ondervinden. Zij mogen, althans voor het vragen van 
advies, rechtstreeks op een barrister afstappen. Onze 
ervaring is dat een barrister betrekkelijk snel, en 
zonder dat dit tot onevenredig hoge kosten leidt, kan 
adviseren. Als er uiteindelijk geprocedeerd moet 
worden moet ook een buitenlandse advocaat voor zijn 
client de tussenkomst van een solicitor inroepen maar 
dit leidt niet automatisch tot vertraging en hoge 
kosten. Al met al verschilt het werk van de barrister 
niet zo vreselijk veel van het werk van een groot 
aantal advocaten in Nederland. 

De solicitor 

In tegenstelling tot barristers werken de meeste 
solicitors in maatschapsverband. De aspirant-solicitor 
moet tenminste twee jaar als 'articled clerk' bij zo'n 
maatschap werkzaam zijn. Een articled clerk heeft 
duidelijk minder verantwoordelijkheden dan een 
advocaat-stagiaire in Nederland. Hij mag niet 
zelfstandig optreden voor clienten en in de regel niet 
onder eigen naam corresponderen met clienten en 
derden. Een 'qualified solicitor' werkt in de regel 
ongeveer zeven jaar voordat de beslissing genomen 
wordt hem wel of niet uit te nodigen tot de 
maatschap toe te treden. 

Uit hoofde van onze praktijk in Londen hebben wij 
vaak met grote tot zeer grote solicitors-kantoren te 
maken. Daarbij moet men denken aan kantoren waar 
achthonderd tot duizend zogenaamde `fee-earners' 
werken. Deze kantoren organiseren hun praktijk in 
secties zoals 'company law' en 'property', waarbinnen 
weer subsecties op zeer gespecialiseerde terreinen 
bestaan. 

Vooral op het gebied van onroerend goed doen 
solicitors werk dat in Nederland niet door advocaten, 
maar door notarissen wordt behandeld. Transporten 
('conveyancing') vormen een belangrijk onderdeel van 
de praktijk van een 'property'-sectie. Een ander 
terrein van het recht dat door solicitors we!, maar 
door Nederlandse advocaten niet, althans nog niet op 
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grote schaal, wordt bedreven, is het belastingrecht. 
Dit laatste !evert grote voordelen op, vooral bij trans-
acties, zoals overnames, waarbij belastingaspecten in 
sterke mate de structuur van de transactie bepalen. 

In onze contacten met grote solicitors-kantoren is 
het ons opgevallen dat zij de beschikking hebben over 
een omvangrijk ondersteunend apparaat. Sommige 
kantoren hebben zelfs vierentwintig uur 'wordpro-
cessing service' en hebben mensen in dienst die zich 
speciaal bezighouden met het controleren van teksten 
op typefouten! 

In het algemeen maken de verschillen tussen het 
Engelse common law-rechtssysteem en het conti-
nentale civil lawsysteem de communicatie met 
Engelse advocaten nog wel eens moeilijk. Om te 
beginnen zijn de vragen die zij tegen de achtergrond 
van hun common law-systeem aan ons stellen niet 
altijd duidelijk zonder nadere informatie over dat 
systeem. Vervolgens kost het nog wel eens moeite aan 
Engelse advocaten zaken uit te leggen die voor ons 
bijna vanzelfsprekend zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
het absolute eigendomsrecht op onroerende zaken en 
de zakelijke overeenkomst. Ook het beginsel van de 
redelijkheid en billijkheid, in het bijzonder waar dit 
beginsel contractuele bepalingen opzij kan zetten, is 
voor de meeste Engelse advocaten moeilijk te 
verteren. 

Daar staat tegenover dat wij door dit alles niet 
alleen gedwongen worden onszelf meer te verdiepen 
in de eigenaardigheden van het Engelse rechts-
systeem, maar ook, door het proces van rechtsverge-
lijking, het Nederlandse recht beter leren analyseren. 
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Lawyers en advocaten 

Een hachelijke vergelijking 

prof. J. Griffiths* 

Drie zaken vooraf 

Wanneer men de Amerikaanse 'lawyer' wil verge-
lijken met de Nederlandse advocaat, dient men zich 
eerst af te vragen of deze beide functies wel verge-
lijkbaar zijn.' Om die vraag te beantwoorden, is het 
essentieel eerst enkele feiten te noemen die in 
Nederland niet erg bekend schijnen te zijn. 

Formeel gesproken bestaat er in de Verenigde 
Staten slechts een juridische professie: 'lawyers'. 
Deze komt overeen met de groep afgestudeerden van 
instellingen die een volledige juridische opleiding 
bieden Claw schools'). 2  Praktisch gesproken valt 
lawyer samen met 'member of the bar' (lid van de 
balie), omdat vrijwel iedere afgestudeerde jurist (ook 
bij voorbeeld docenten) zich laat inschrijven bij de 
'bar'. In 1985 waren er in de VS ongeveer 650.000 
members of the bar. Daarvan was 70% 'private practi-
tioner', vergelijkbaar met wat bij ons een `vrije 
beroepsuitoefenaar' is (Curran e.a., 1986). Anders 
gezegd, 'bar' en `balie' hebben betrekking op bijna 
tegengestelde categorieen: (vrijwel) het geheel van de 
juridische professie in de VS tegenover een klein deel 
(13% in 1990) daarvan in Nederland. 

De Amerikaanse balie is, overeenkomstig de 
federale organisatie van het gehele rechtssysteem, per 
deelstaat georganiseerd. 3  In bijna alle gevallen vereist 
toelating tot de bar van een deelstaat, naast een 
voltooide opleiding aan een erkende law school', 
tevens het afleggen van een 'bar-examination' dat in 
het bijzonder over het recht van de betreffende 
deelstaat handelt. 

Het beroepsmonopolie van de bar strekt veel verder 
dan dat van de Nederlandse advocatuur. Alles 

* De auteur is hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. 
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wat onder de noemer 'practice of law' valt, is voorbe-
houden aan deze beroepsgroep. Niet alleen proces-
vertegenwoordiging, ook het geven van juridisch 
advies (waaronder bij voorbeeld belastingadvies), het 
ten behoeve van een client opstellen van juridische 
instrumenten (waaronder contracten, oprichtings-
akten van rechtspersonen, testamenten) en het 
verrichten van rechtshandelingen, zoals de overdracht 
van onroerend goed en de afwikkeling van een 
erfenis of een faillissement, vallen binnen dat 
beroepsmonopolie. Met andere woorden, de diverse 
activiteiten die in Nederland door verschillende 
beroepsgroepen als advocaten, notarissen, bedrijfsju-
risten, belastingadviseurs, rechtskundige adviseurs en 
medewerkers van de Buro's voor rechtshulp worden 
verricht, zijn in Amerika voorbehouden aan members 
of the bar. 

Men toe leidt de omvang van het beroepsmono-
polie tot problemen. Zo zijn er bij voorbeeld 
processen aangespannen inzake het verschijnen van 
'do-it-yourself' boeken over echtscheiding of het 
opstellen van een testament door anderen dan 
lawyers. De positie van buitenlandse juristen die zich 
uitsluitend bezighouden met advisering in verband 
met internationale transacties is, na een lange periode 
van onzekerheid, uiteindelijk geregeld door voor hen 
een specifieke vorm van lidmaatschap van de bar te 
creeren. 

Specialisatie en stratificatie 

Het spreekt vanzelf dat binnen een dergelijk 
omvattend beroepsmonopolie allerlei vormen van 
specialisering voorkomen. Voor een deel vallen die 
specialisaties samen met onderscheiden rechtsge-
bieden. Zo hebben vele grote law firms' afdelingen 
die zich uitsluitend bezighouden met belastingrecht, 
handelsrecht, 'litigation' (vertegenwoordiging van 
clienten bij geschillen), enzovoort. Daarnaast zijn er 
lawyers die zich specialiseren in strafrecht, familie- en 
erfrecht en arbeidsrecht. 

Lawyers kunnen verder worden ingedeeld naar de 
organisatievorm van hun praktijk. 'Private practice' 
dekt het hele scala van eenmanskantoren tot 
'mega-law firms' en rechtspositioneel van beginnende 
'associate' (geen vaste aanstelling) tot 'senior partner'. 
Daarnaast hebben vele grote, voornamelijk econo- 
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Tabel 1: Aandeel van verschillende juridische beroepsgroepen in de VS 
(1985) 

Private practice 	 70% 
Judiciary 	 4% 
Government 	 8% 
Private industry 	 10% 
Private associations 	 1% 
Legal aid/public defender 	 1% 
Education 	, 	 1% 
Retired/inactive 	 5% 

Totaal 	
0 	

100% 
(655.191) 

Bron: Curran e.a., 1986 

mische eenheden lawyers in dienst ('house counsel'). 
Verder treft men lawyers in loondienst aan bij organi-
saties die zich bezighouden met het verlenen van 
door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Ook zijn 
veel lawyers in overheidsdienst. Naast de Attorney 
General en de District Attorneys - die de overheid 
vertegenwoordigen zowel in civiele en publiekrech-
telijke als in strafzaken - hebben de vele zelfstandige 
bestuursorganen ('administrative agencies') van de 
federale en de deelstaat-overheden eigen juridische 
afdelingen. Tabel 1 biedt een indruk van de omvang 
van de verschillende subcategorieen binnen de totale 
populatie. 

De bar is niet alleen zeer gedifferentieerd, zij is in 
tegenstelling tot de Nederlandse balie ook zeer 
gestratificeerd. Afgezien van de lawyers in overheids-
dienst, komt deze stratificatie ruwweg overeen met de 
scheidslijnen van de beroepsdifferentiatie. De 
'partners' van (zeer) grote kantoren, gespecialiseerd in 
commerciele zaken, verdienen veel en genieten een 
hoog aanzien. Lawyers op kleine kantoren die zich 
toeleggen op straf-, familie- en (als eiser bij) onrecht-
matige daad-zaken hebben het dikwijls economisch 
moeilijk en staan in laag aanzien. Alleen in formele 
zin is er sprake van een bar (vergelijk Heinz, 
Laumann, 1982; Galanter, 1983). 

Deze stratificatie weerspiegelt de stratificatie van de 
Amerikaanse samenleving als geheel die, onder meer 
via de stratificatie in het onderwijssysteem, de 
beroepskansen van afgestudeerde juristen bepaalt. Zij 
die naar een goede (veelal particuliere) middelbare 
school gaan, maken een veel grotere kans om tot een 
goed 'college' (een eerste fase, vierjarige academische 
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opleiding) te worden toegelaten dan hun minder 
fortuinlijke leeftijdgenoten. Rechten is een 'tweede 
fase'-studie die drie jaar duurt. 4  De competitie om 
toelating tot de betere law schools' is zeer scherp en 
men heeft een grotere kans als men is afgestudeerd 
aan een `prestigieus' college. De gegradueerden van 
de beste law schools zijn dus produkten van een zeer 
competitief selectieproces dat zich uitstrekt over een 
periode van zo'n dertien jaar of langer. Zij worden 
vervolgens door de grote, prestigieuze law firms 
geselecteerd en alleen degene die het daar uitstekend 
doet wordt partner. Het hele selectieproces is tot op 
zekere hoogte meritocratisch en er zijn dan ook vele 
voorbeelden van mensen van zeer arme aflcomst die 
het tot de top hebben gebracht. Statistisch gesproken 
echter, spelen geld en sociaal aanzien een grote rol. 

Middelvliedende en middelpuntzoekende factoren 

Het federale karakter van het rechtssysteem 
beinvloedt de rechtspraktijk op verschillende 
manieren. Ten eerste betekent dit dat iedere staat een 
volledig eigen rechtsstelsel heeft (formele en materiele 
rechtsregels, rechtsintanties, jurisprudentie, admini-
stratieve organen, enzovoort). Afgezien van specifieke 
federale onderwerpen zijn vooral het straf- en het 
privaatrecht voorbehouden aan de deelstaten. Het 
beroepsmonopolie is dan ook deelstaatsgewijs 
ingedeeld, zodat de praktijk van een 'lawyer' in 
principe beperkt is tot de eigen deelstaat. 

Een tweede gevolg van het federale rechtssysteem is 
dat het juridische bronnenmateriaal per deelstaat en 
(in de commerciele uitgaven van de West Publishing 
Company) per groep aangrenzende deelstaten wordt 
uitgegeven. Aangezien de totale produktie van regel-
geving en rechtspraak gigantisch is, hebben de 
advocatenkantoren (uitgezonderd de allergrootste) 
slechts directe toegang tot het recht van de eigen 
deelstaat en in mindere mate tot dat van de onmid-
dellijke omgeving en het federale recht. ,  

De middelpuntvliedende neigingen die inherent zijn 
aan deze situatie worden in evenwicht gehouden - en 
misschien zelfs overheerst - door een aantal middel-
puntzoekende krachten. De belangrijkste daarvan 
vormt de gedeelde herkomst van de 'common law'. 
De uitdrukking common law verwijst naar een deel 
van het thans geldende positieve recht van een 
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bepaalde deelstaat en tevens naar de herkomst 
daarvan in het Engelse recht, maar ook naar een 
wereldwijde familie van rechtsstelsels die zich 
allemaal met elkaar verwant voelen en een zekere 
mate van gezag aan elkaars recht toekennen. Zo 
kunnen voor de rechtbanken in New York niet 
slechts uitspraken in Massachusetts gezag hebben, 
maar onder omstandigheden ook Canadese of 
Engelse uitspraken. 

Verschaft de common law aldus de grondslag voor 
integrerende tendensen, de feitelijke integratie vindt 
voor het belangrijkste deel plaats in het juridisch 
onderwijs. Want in tegenstelling tot de organisatie 
van het rechtssysteem is het juridische onderwijs 
overwegend nationaal georienteerd. In het algemeen 
geldt: hoe 'beer' de law school, hoe meer deze zich, 
naast het federale recht, orienteert op de funda-
mentele principes van de common law en op de 
belangrijkste ontwikkelingen daarin en niet op het 
positieve recht van de eigen deelstaat. Immers, de 
meeste studenten zijn niet uit de lokale deelstaat 
aflcomstig en zullen hun praktijk daar niet voeren. 

De studieboeken zijn eveneens landelijk. De 
belangrijke juridische tijdschriften - law reviews' - 
worden door gevorderde studenten van de vooraan-
staande 'national' law schools' uitgegeven. In deze 
bladen wordt eveneens de nadruk gelegd op 
deelstaat-overstijgende ontwikkelingen. Behalve in de 
grootste deelstaten is er vrij weinig secundaire 
juridische literatuur van enige allure die zich beperkt 
tot het lokale recht. Het zou bij niemand opkomen 
om een boek over onrechtmatige daad in de deelstaat 
Vermont te schrijven. 

Politicus of loodgieter 

Juristen hebben van meet af aan een prominente rol 
gespeeld in de Amerikaanse samenleving. 6  De Ameri-
kaanse politiek heeft een juridische' inslag die vele 
waarnemers is opgevallen; keer op keer worden 
politieke problemen als rechtsproblemen en politieke 
of morele aanspraken als `rechten' geformuleerd. 
Deze observatie treft men al aan in de klassieke 
analyse van Amerika in de negentiende eeuw 
(vergelijk De Tocqueville, 1835/1842), en evenzeer in 
het huidige (vergelijk Scheingold, 1974). Juristen zijn 
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sterk oververtegenwoordigd in allerlei politieke 
organen. 

Keerzijde van deze medaille is, dat het Ameri-
kaanse recht een `politieke' inkleuring kent, die 
scherp contrasteert met het technocratische karakter 
van het continentale recht. Dat is niet alleen het geval 
bij 'public interest law' en strategische procesvoering 
ten behoeve van zwarten (en later andere gediscrimi-
neerde groepen), consumenten, het milieu en 
dergelijke. Ook de rechtspraktijk en de rechtspraak is, 
waar het de afhandeling van routinezaken te boven 
gaat, doortrokken van het idee dat men met 'policy' 
bezig is. Het op een gezaghebbende toon geven van 
een louter juridisch-technisch antwoord op een 
probleem, zoals ik in Nederland in juridische 
discussies meermalen heb meegemaakt, overtuigt in 
de VS niemand. Iedereen meent namelijk te weten dat 
elke juridische bron zich altijd leent voor 
meervoudige uitleg. Wat men daarom wil weten, is 
waarom de geponeerde uitleg de beste is, waarbij men 
vooral geinteresseerd is in de 'policy consequences' 
ervan. 

De gedachte, dat men louter met een technische 
manipulatie van juridische bronnen tot een antwoord 
kan komen, wordt dikwijls geassocieerd met 
juridisch formalisme' dat als een kwaad van de 
negentiende eeuw wordt beschouwd. De 'Legal 
Realists' - een rechtsfilosofische stroming die de 
aanval opende op de gedachte dat 'legal reasoning' 
een autonome, `wetenschappelijke' bezigheid is die 
tot objectieve resultaten leidt - hebben een dergelijke 
manier van denken omschreven als: 'thinking about 
something which only has meaning in relation to 
something else, without thinking about the something 
else'. Amerikaanse juristen zijn tegenwoordig 
helemaal bezeten van dat 'something else'. 

Dat alles leidt ertoe dat het Amerikaanse recht in 
intellectueel opzicht, als openbaar schouwspel en, zo 
vermoed ik, als rechtspraktijk, veel boeiender is dan 
het Nederlandse recht. Niettemin is de vraag legitiem 
of de maatschappij daar zoveel mee opschiet. De 
bijna grenzeloze rnaatschappelijke arrogantie van 
Amerikaanse juristen staat in schril contrast met de 
prestaties van het Amerikaanse rechtssysteem. Fen 
voorbeeld: het juridische niveau van het Amerikaanse 
recht met betrekking tot de vrijheid van menings-
uiting is veel hoger dan in Nederland, maar in de 
praktijk is de ruimte om voor allerlei opvattingen 
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gehoor te vinden in Nederland, zo vermoed ik, groter. 
Van een loodgieter verlangt men alleen dat hij 

vakkundig buizen aanlegt. Persoonlijk gaat ook mijn 
voorkeur uit naar het saaie-maar-degelijke loodgie-
terswerk van Nederlandse juristen boven de voor de 
betrokkenen spannende, maar voor de samenleving 
afleidende en verkwistende 'policy-oriented jurispru-
dence' en andere hoogstandjes van Amerikaanse 
juristen. 

Ten slotte 

Uit het bovenstaande blijkt, dat het vrijwel 
onmogelijk is om de bar en de kenmerken van de 
law practice' in de VS op globale wijze te vergelijken 
met de situatie in Nederland. Het recht en het rechts-
systeem, de maatschappelijke positie van juristen en 
de organisatie van de juridische professie zijn te 
verschillend om uitspraken te doen die miet sterk 
misleidend zijn, bij voorbeeld dat Amerikaanse 
advocaten veel agressiever zijn dan Nederlandse. 

Wanneer men echter om begrijpelijke redenen toch 
een vergelijking wenst te maken, dan is de enige 
mogelijkheid te kijken naar het gedrag van de betrok-
kenen in soortgelijke omstandigheden, bij voorbeeld 
in het omgaan met en vertegenwoordigen van clienten 
in echtscheidingszaken (vergelijk Griffiths, 1986; 
Sarat, Fellsteiner, 1986). Ook dat is een kwestie van 
vakwerk. 

Noten 

' De discussie over de vergelijk-
baarheid van verschillende 
nationale juridische professies is 
weer gestimuleerd door het 
verschijnen van de trilogie van 
Abel en Lewis (eds.), Lawyers in 
Society (1988a, 1988b, 1989). Zie 
voor een kritische bespreking 
waarin wordt gewezen op de 
empirische beperkingen: Berends 
(1992). 
2  Ik laat de categorie niet-volledig 
gekwalificeerde `para-legals' 
buiten beschouwing. Evenmin 
hoort degene die als 'undergra-
duate' (eerste fase) -student enige 

Lawyers en advocaten 

'law' in zijn opleiding heeft gehad 
(doorgaans als onderdeel van de 
studie politicologie) tot de 
categorie lawyer. 

Toelating tot de bar van federale 
rechtsinstanties is afgeleid van 
lidmaatschap van de bar van een 
deelstaat. 
4  Rechtenstudenten zijn dus reeds 
in een ander yak - het maakt wat 
de law schools' betreft weinig uit 
welk vak dat is - afgestudeerd. 
Voor informatie over de Ameri-
kaanse opleiding zie: Crombag 
(1972), Milo (1992). 

Voor een beschrijving van de 
consequenties van deze situatie 
voor de rechtspraktijk op lokaal 
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niveau, zie Macaulay (1979). 
Overigens moet men niet 

vergeten dat lawyers niet altijd erg 
gezien zijn geweest: enkele vroege 
nederzettingen hebben de 
immigratie van lawyers en de 
'practice of law' uit overwegingen 
van maatschappelijke hygiene 
verboden. 
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The Queen and the Law 

mr. T. de Waard* 

'I'll sue the bastard to hell' 
Wanneer je terugvliegt van Louisville, Kentucky, 

naar New York, moet je overstappen in Charleston, 
West-Virginia. Op vrijdagavonden wil de aansluiting 
wel eens problematisch zijn en zo beyond ik mij in 
het voorjaar van 1989 in het gezelschap van een 
Newyorkse advocaat en een Nederlandse client in de 
bar van het vliegveld van Charleston. In die tijd was 
ik als advocaat in New York gevestigd en beoefende 
als 'licensed legal consultant' de Nederlandse rechts-
praktijk. In onze loodgieterskoffers bevonden zich 
contracten, dikker dan de verzamelde telefoonboeken 
van Nederland, die door onze Nederlandse client met 
afgrijzen werden aanschouwd. 

De Nederlandse client stak een uitvoerige 
klaagzang af over de verschrikkingen van het Ameri-
kaanse rechtssysteem en de daaraan verbonden 
kosten en risico's voor de eerlijke zakenman. Ook 
werden de arme doktoren besproken die zonder de 
minste aanleiding door de advocaten van hun 
patienten met procedures werden besprongen. Mijn 
Newyorkse confrere tuurde peinzend in zijn 
whiskyglas en zei: `Ach jullie met je E.G., straks 
mogen de Europese artsen overal operaties uitvoeren. 
Stel dat je dochter in het Dijkzigt Ziekenhuis wordt 
geopereerd door een Griekse arts die een onher-
stelbare vergissing begaat.' Ik zag in de ogen van mijn 
Nederlandse gesprekspartner een bliksemflits die het 
beste beschreven kan worden als 'I'll sue the bastard 
to hell'. 

Inmiddels is de richtlijn 'diploma-erkenning' in de 
meeste E.G.-landen geimplementeerd, maar nog 
steeds is aansprakelijkheid het meest in het oog sprin-
gende verschil tussen de Nederlandse en de Amen- 

* De auteur is als advocaat verbonden aan het kantoor 
Stibbe & Simont te Amsterdam. 
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kaans rechtspraktijk. 'Contingency fees" laten de 
advocaat delen in de door de rechter toegekende 
schadeloosstelling of in het bereikte schikkings-
bedrag. De juryrechtspraak brengt een emotioneel en 
onvoorspelbaar element in de zaak. 'Punitive 
damages', waarbij het schadebedrag in geval van 
grove onzorgvuldigheid met een factor twee of drie 
wordt vermenigvuldigd, kunnen leiden tot astrono-
mische schadeloosstellingen. Daarbij komt, dat proce-
deren vaak de enige mogelijkheid is om een uitkering 
wegens arbeidsongeschiktheid te verkrijgen. Sociale 
uitkeringen zijn vaak niet aanwezig of onvoldoende. 
Het slachtoffer heeft dan geen andere keus dan de 
wederpartij en diens verzekeringsmaatschappij 
aansprakelijk te stellen. Wordt een advocaat bereid 
gevonden de zaak op basis van contingency fee te 
behandelen, dan is er de facto gratis rechtshulp. En 
dat is nodig ook, omdat een van overheidswege 
georganiseerd systeem van sociale rechtshulp 
ontbreekt. 

Deze factoren in onderlinge combinatie maakt het 
aansprakelijk stellen van de medeburger tot een 
nationale sport. Wie kent niet de ambulance chasende 
advocaten of de reclame van het advocatenkantoor, 
waarvan de oudste compagnon, 5taande aan de 
receptie van een druk bezocht ziekenhuis, de famine 
van het zojuist binnengereden slachtoffer de woorden 
toevoegt: trust me, Jacoby & Meyers'. Met deze 
reclame, die zonder hulp van een reclamebureau 
wordt vervaardigd, verwerft het kantoor honderd-
duizend nieuwe zaken per jaar. 

Natuurlijk ontkomt de advocaat, evenmin als de 
arts of de accountant, er niet aan zelf aansprakelijk 
gesteld te worden door teleurgestelde clienten. Er zijn 
zelfs advocaten die zich specialiseren in het aanspra-
kelijk stellen van hun collegae. Beroepsaansprakelijk-
heids-verzekeringen zijn dan ook schaars en de 
premies navenant hoog. De reele mogelijkheid 
aansprakelijk gesteld te worden, vormt een voortdu-
rende zorg. Dit leidt zeker tot een grote mate van 
zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening. Deze 
zorgvuldigheid kan echter ook omslaan in een uitvoe-
righeid in het opstellen van adviezen, contracten en 
processtukken, die de Nederlandse client haast 
onbegrijpelijk voorkomt. Niets mag ongeregeld 
gelaten worden. Een rechtstreeks antwoord is 
moeilijk te verkrijgen: `Meester, zal de procedure 
goed aflopen?"U heeft een redelijke kans de 
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procedure te winnen, maar natuurlijk kunt u hem 
evengoed verliezen.' 

In een grotendeels op jurisprudentie gebaseerd 
rechtssysteem is het moeilijker om duidelijke 
antwoorden te formuleren. Daarbij zijn de rechterlijke 
uitspraken vaak gegoten in de vorm van boeiend 
geschreven opinies over de betreffende zaak en de 
ermee samenhangende rechtsregels. Het is een hele 
kunst om de betekenis van deze uitspraken voor 
vergelijkbare gevallen te ontdekken. Advocaten 
brengen dan ook veel tijd door in zeer omvangrijke 
juridische bibliotheken. Jonge advocaten doen de 
eerste twee, drie jaar van hun advocatenbestaan soms 
niets anders dan 'research' voor adviezen, contracten 
of processtukken, die door andere advocaten worden 
opgesteld. Aan het Newyorkse kantoor waar ik aan 
het eind van de jaren zeventig stage liep, bewaar ik 
vooral de herinnering aan de enorme, meerdere 
verdiepingen beslaande bibliotheek, vanwaar men, 
kijkend over de stapels boeken op de lessenaar, uit 
het raam nog net het Vrijheidsbeeld kon zien. 

De dominante rot die het ingewikkelde en tegelijk 
onvoorspelbare recht in de samenleving speelt, heeft 
ook zijn weerslag op de bij uitstek deskundige rechts-
helper van zijn medeburgers: de advocaat. Het is in 

• Amerika verboden de rechtspraktijk te beoefenen 
zonder 'member of the Bar', derhalve advocaat, te 
zijn. Dit geldt niet alleen voor de verplichte proces-
vertegenwoordiging, maar ook voor juridische 
advisering en ieder ander aspect van de rechts-
praktijk. Eenzelfde situatie bestaat in Duitsland en, 
sinds de recente introductie van de nieuwe advoca-
tenwet, ook in Frankrijk. 

Omdat juridische vergissingen vaak kostbare 
gevolgen kunnen hebben, wordt de Amerikaanse 
advocaat al in een vroeg stadium door zijn client 
ingeschakeld. De client verwacht van zijn advocaat, 
dat deze daarbij meteen het initiatief neemt. De 
advocaat neemt zijn client bij de hand en leidt hem 
door het juridische doolhof, hem voortdurend 
wijzend op valkuilen en hem beschuttend tegen 
vallend gesteente. Het recht en de advocaat zijn op 
deze wijze constant aanwezig in het bestaan van veel 
mensen. Daarvan is men zich ook bewust. Zoals een 
Amerikaanse advocaat eens tegen mij zei: 'You have 
your Queen, we have the Law.' 
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Noot 

' Honorering op basis van 
'contingent fee' betekent dat de 
advocaat een van tevoren bepaald 
aandeel van de opbrengst als 
honorarium krijgt. Wordt de zaak 
verloren dan is men de advocaat 
geen honorarium schuldig. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 18, 
nr. 6, 1992) is On Lawyers. 

Dutch lawyers and their profession 1952-1992 
A. Klijn, J.G.C. Kester en F.W.M. Huls 
Celebrating the fortieth anniversary of the Dutch 

Bar Association in 1992, the authors emphasize three 
major developments within the Dutch legal 
profession. First, in regard to the actual growth in 
numbers and the changing recruitment pattern (more 
newcomers from lower an middle class as well as 
more female lawyers) the authors conclude the Dutch 
Bar has managed to keep up quite well with the 
expanding service sector in society as well as the 
increase in the level of education of the Dutch labour 
force. Secondly, concerning the structure of the legal 
services delivery, remarkable changes in firm size and 
growing specialization within the profession reflect 
the alertness of the profession to increasing legal 
demands from the individual client (social advocacy) 
as well as the corporate client (mega-law). Thirdly, 
during the period under study the domain of lawyers' 
services seems to have relatively moved out of the 
court room emphasizing their role in prevention of 
legal problems. 
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40 years of the Dutch Order of Advocates; a history 
based on the Dean's speeches 
E.E. Minkjan 
This article contains a collage of statements made 

by fifteen Deans, on the basis of which are discussed 
successively the genesis and aims of the Dutch Order 
of Advocates and the various ways in which the 
Order has attempted to achieve these aims, both 
internally and in relation to third parties, in particular 
the government. In conclusion, certain tendencies are 
indicated. Matters that persistently recur are unity, 
independence, legal aid, training and specialisation, 
and stepping into the breach to protect both the 
interest of those seeking justice and general principles 
of justice. 

NL Law; daily routine practice 
M. Berends 
Based on her observation study among Dutch 

lawyers, the author describes the hectic day-to-day 
practice within a small - three lawyers - firm in the 
northern part of the country. Given the fact that 
lawyers are mostly approached 'in last instance', she 
argues that these types of invidual client oriented law 
firms can only rationalize their way of practice in 
quite a limited way. 

A new law, an old sound 
Th. A. de Roos 
The social counsellors' movement (sociale 

advocatuur), comprising some 500 lawyers who 
practice as attorneys and provide their services 
primarily in the form of state-funded legal aid, has 
reached a difficult stage in its existence. It is generally 
recognized that the movement contributed to a high 
standard of legal aid services in the Netherlands. 
Unfortunately, it is no longer flourishing and no 
idealistic newcomers are filling its ranks. This is not 
to say that the impetus of the original legal aid 
movement with its Law Shops, which sprang up 
around 1970, has completely vanished, but since 1980 
financial pressures have become more and more of a 
problem, as the fees for providing State-funded legal 
aid began to fall behind the general income trend. 
Only strong social and political motivation, along 
with a relatively high degree of job satisfaction, has 
prevented the movement from withering away. At the 
moment, the outlook is rather dim. Many of the 
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movement's veterans have found other jobs, at 
universities, as judges, or in commercial practice. 
There is growing mistrust and competition between 
social counsellors and lawyers working for the Law 
Centers (Buro's voor Rechtshulp). The new Legal Aid 
Act (Wet op de Rechtsbijstand), coming into effect in 
1993, will offer some relief where the issue of income 
is concerned. It remains to be seen, however, whether 
the motivation of those still active in the movement is 
strong enough to safeguard transfer of know-how and 
high-quality legal aid in the future. Although 
containing some improvements, the new Act does not 
offer a solution to this problem. 

The open borders of Dutch advocacy 
E. Blankenburg 
Although the civil law system requires basically 

similar tasks of the advocacy in the Netherlands and 
in Germany, there is a considerable difference in the 
rate of lawyers/population who register with the bar. 
In both countries the number of advocates is 
growing, but at different levels. The explanation lies 
in the competition which in the Netherlands allows a 
wide range of organisations, associations and 
non-registered professionals to render legal aid, while 
in Germany any kind of professional legal advice is 
the monopoly of the Bar. On the other side, about 
one third of German lawyers engage in various 
salaried activities, often maintaining their Bar 
membership for secondary reasons. 

Rechtsanwilte and lawyers 
U. VV. Thole 
Is there any professional and/or cultural difference 

between legal practitioners in Germany and the 
Netherlands? German lawyers have the reputation of 
being thorough, precise and dogmatic. This 
reputation partially conforms with their own ideals. 
German lawyers are trained, especially by `repetitors' 
(private tutors) to learn by heart the legal require-
ments of the various remedies and claims. The 
organisation of their education by government autho-
rities and the Courts places the emphasis on the 
classical professions and traditional ways of dispute 
settlement, which is reinforced by the statutory fee 
structure and the conditions of legal expense insurers. 
Nevertheless, in the last years part of the legal 
profession has started to effect drastic changes, 
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supported by important court decisions, thus leaving 
behind a deeply divided profession. 

Lawyers in France 
H.F.P. letswaart 
French lawyers have succesfully resisted the organi-

sation of a comprehensive legal aid scheme through 
legislative measures. Legal aid currently provided is 
mostly for legal representation in criminal matters 
and divorce procedures. These services are poorly 
paid; the fees are determined by the state. The main 
obstacle for the development of a more generous and 
comprehensive scheme has been the determination of 
reasonable fees. Lawyers have systematically refused 
to enter into negotiations on fees, as they do not want 
the government to interfere with, or meddle in their 
fees. This is part of the independence ethic of the 
legal profession in France. The local bars arrange for 
legal advice and legal assistance to poor people in 
traditional ways: through charity. The struggle over 
professional respectability and status. Lawyers 
compare themselves in the first place with judges. The 
social, economic and professional rivalry between the 
two groups, of which 'independence' is an important 
element, explains in part the strategies lawyers have 
adopted with respect to an elaborate legal aid 
scheme. 

The English bar: a decade of change 
H. Gubby 
The political cultures of Britain and the Nether-

lands are quite different. This is reflected in the 
composition of their respective legal professions. The 
English Bar has long been dominated by the 'privi-
leged' of the upper classes. The Dutch Bar is not 
stratified by class to the same extent as the English 
Bar because the lines of segragation are different in 
Dutch society. However, there has been change in 
both Bars in the last decade. The English Bar has 
been forced to attract more entrants and to alter its 
financial regulations to accommodate those from less 
privileged backgrounds. By contrast, the Dutch Bar 
has become over-subscribed. It is argued that the 
compulsory training programme recently introduced 
by the Order of Advocates may well function as a 
deterrent and thereby reduce the number of law 
graduates entering the profession. The declining 
number of those entering private practice is not the 
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only threat to the English Bar in the 1990's. Recently 
submissions have been made by bodies such as the 
Law Society, which represents the interests of 
solicitors, and the Crown Prosecuting Service for 
more extensive rights of audience. It remains to be 
seen how far the Bar can enforce its monopoly in the 
High Courts and how far an opening up of the 
system would put a question mark over the tradi-
tional role of the barrister in the English legal system. 

Of lawyers and `advocaten' ; a tricky comparison 
J. Griffiths 
Direct comparisons between American 'lawyers' 

and Dutch `advocaten' are impossible. Lawyers in the 
United States comprise a far larger and more diverse 
group than in the Netherlands. The scope of the 
professional monopoly is far greater. The internal 
differentiation and stratification of the legal 
profession is far more pronounced than in the 
Netherlands, the partly ascriptive and partly merito-
cratic stratification being in the first instance a result 
of the highly competitive and stratified educational 
system. The federal character of the legal system and 
the features of American legal and political culture 
reflect themselves in the peculiar socio-political role 
of American lawyers, which observers since De 
Tocqueville have noted. American law is perhaps 
intellectually more interesting than Dutch law, but its 
actual social functioning seems far less satisfactory. 

The Queen and the Law 
T. de Waard 
Liability as a legal concept constitutes the main 

difference between the Dutch and American legal 
practice. Contingency fees, decision making by jury's 
and punitive damages contribute to the monetary 
awards by the US courts. In the event of an accident 
the victim often has no other option than to sue for 
damages. For the same reasons there is more pressure 
on the professional advisors in the USA to be held 
liable by their clients. This certainly contributes to the 
level of the quality of services rendered. A further 
difference between the American and Dutch legal 
practices is, that a common law system provides less 
'hard and fast rules' than a civil law system. The 
result of these differences is that the law and the 
lawyers in the USA enjoy higher status and are consi-
dered more important in everyday life than in the 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te teen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53 
(P. van Rossem, C.J. van Netburg) 
en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Becker, J.V., J.A. Hunter Jr. 
Evaluation of treatment outcome 
for adult perpetrators of child 
sexual abuse 
Criminal justice and behavior, 
19e jrg., nr. 1, 1992, pp. 74-92 

Kinderen in onze maatschapij 
vallen voortdurend ten prooi aan 
individuen die hen gebruiken voor 
de bevrediging van hun eigen 
emotionele en seksuele behoeften. 
Er is een aanzienlijke hoeveelheid 
literatuur verschenen met 
betrekking tot seksuele kindermis-
handeling en de gevolgen daarvan 
op het verdere leven van het 
slachtoffer. Ook over de behan-
deling van de daders is veel 
gepubliceerd. In dit artikel 
worden en groot aantal studies 
onder de loep genomen met 
betrekking tot de resultaten van 
verschillende behandelingsme-
thodes voor volwassen mannen, 
die betrokken waren bij seksuele 
kindermishandeling. Achtereen-
volgens komen aan de orde: 
biologisch/organische behande-
lingsmethodes (hormonale behan-
deling, castratie en neurochi-
rurgie), groepstherapie, gezinsthe-
rapie en gedragstherapie. De 
auteurs komen tot eenzelfde 
optimistische conclusie als de 
meeste aangehaalde onderzoekers, 
namelijk dat mensen die een 
seksueel misdrijf hebben gepleegd 
waarbij kinderen slachtoffer 
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waren, succesvol te behandelen 
zijn. Uit de meeste onderzoeken 
blijkt dat na behandeling het 
recidive laag is (maar veel onder-
zoeken kampten wel met metho-
dologische problemen). Nader 
empirisch onderzoek zou moeten 
worden verricht naar de meest 
effectieve behandelingsmethodes 
voor bepaalde groepen daders in 
bepaalde behandelingssituaties. 
Ook zou in de toekomst moeten 
worden onderzocht welke soort 
daders ambulant zou kunnen 
worden behandeld en welke 
daders te gevaarlijk zijn en zouden 
moeten worden behandeld in 
klinieken. 
Met literatuuropgave. 

2 
Boll, 0. 
Rechtspolitik im Meinungsstreit; 
Bekiimpfung der organ isierten 
Kriminalitat durch den 
Gesetzgeber 
Kriminalistik, 46e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 66-74 

De vraag, welke maatregelen 
genomen moeten worden om de 
georganiseerde misdaad met 
succes te bestrijden is niet 
eenvoudig te beantwoorden. Zij 
heeft raakvlakken met zeer 
complexe en rechtspolitiek 
omstreden probleemgebieden. Het 
ontwerp van wet ter bestrijding 
van de internationale drugshandel 
en andere vormen van georgani-
seerde criminaliteit waarmee de 
Bondsraad op 21 april 1991 
instemde om daarmee de wetgever 
een concept ter bestrijding van 
deze criminaliteit voor te leggen is 
dan ook pas tot stand gekomen 
nadat bier reeds jaren op was 
aangedrongen. Het ontwerp - een 
eerste aanzet tot de bestrijding van 
de georganiseerde misdaad - 
wordt in dit artikel nader onder 
de loep genomen en door de 
auteur geevalueerd. 

3 
Jenkins, P., D. Maier -Katkin 
Satanism; myth and reality in a 
contemporary moral panic 
Crime, law and social change, 
17e jrg., nr. I, 1992, pp. 53-75 

In de VS is er veel te doen 
geweest om het verschijnsel van 
de 'satanische criminaliteit'. Deze 
vorm van misdadigheid zou een 
belangrijke rol spelen bij 
misdrijven als kindermishandeling 
en seriemoorden. De auteurs 
onderzoeken in hoeverre dit 
eigenlijk gefundeerd is. Zij analy-
seerden boeken, tfidschriften en 
TV-documentaires. Hoewel enkele 
seriemoordenaars (denkt u maar 
aan Leonard Lake en Charles 
Manson) zich lieten beinvloeden 
door het occultisme, is de link 
tussen satanische criminaliteit en 
dit type psychopatische moorden 
niet aanwezig. De auteurs gaan 
ook in op enkele occulte 
bewegingen en het christelijk 
fundamentalisme. In de door deze 
groeperingen gemaakte diagnose 
over de maatschappij worden 
sociale problemen (recessies, 
drugs, pornografie, corruptie, zelfs 
overstromingen) toegeschreven 
aan het werk van satan. In dit 
licht doen fundamentalisten en 
ultra-conservatieven een politieke 
oproep aan Amerikanen om het 
sociale !even te hervormen. Dit 
sprak het publiek sterk aan, wat 
grote aandacht in de media tot 
gevolg had. Marginale zaken 
werden daarbij opgeblazen tot 
groteske proporties. Volgens de 
auteurs behoeven beleidsmakers 
de satanische criminaliteit niet op 
hun politieke agenda te plaatsen. 
Het onderwerp boon slechts thuis 
in de sensatiepers. 
Met literatuuropgave. 
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4 
Levy, R.P. 
1992: Towards better budgetary 
control in the EC? 
Corruption and reform, 6e jrg., 
nr. 3, 1991, pp. 285-302 

Het naderen van de situatie 
waarbij er sprake is van een markt 
binnen de Europese Gemeen-
schap, vervult velen met zorg. 
Want de gevolgen van de Wet op 
een Verenigd Europa zijn gigan-
tisch, vooral op het gebied van de 
begrotingsbeheersing. Allereerst 
geeft de auteur een uitgebreide 
beschrijving van de controlepro-
cessen en de problemen die zich 
daarbij voordoen. Tevens 
beschrijft hij de belangrijkste 
hindernissen die binnen de 
Gemeenschap genomen zullen 
moeten worden om te komen tot 
een effectieve controle. Vervolgens 
gaat de auteur in -op de problemen 
bij het openstellen van de grenzen 
binnen de Europese Gemeen-
schap, met name op het gebied 
van btw-heffingen en geldelijke 
vergoedings-regelingen. Met het 
wegvallen van grenscontroles 
ontstaan tevens problemen ten 
aanzien van invoer-/uitvoer-
rechten, lets dat de betrokken 
regeringen met zorg vervult. Ook 
uitbreiding van het Europese 	, 
Sociale Fonds, zoals in de Wet 
voorgesteld zal aanleiding geven 
tot meer fraude. Tenslotte is het 
mogelijk dat institutionele hervor-
mingen van het Europese 
Parlement en de Europese 
Commissie ertoe zullen leiden dat 
het zeer moeilijk wordt om 
adequate controlemechanismen 
ten uitvoer te brengen. Toch is het 
mogelijk.  dat het op grote schaal 
invoeren van onderzoekstech-
nieken met betrekking tot 
btw-heffingen binnen de Gemeen-
schap en een betere regulering 
door de Commissie, bovenge-
noemde tendensen op korte 

termijn kunnen tegengaan. 
Met literatuuropgave. 

5 
Passas, N., D. Nelken 
The fight against fraud in the 
European Community; 
cacophony rather than harmony 
Corruption and reform, 6e jrg., 
nr. 3, 1991, pp. 237-266 

De auteurs deden een studie naar 
de wettelijke regelgeving in de EG 
tegen fraude. Eerst classificeren zij 
de meest voorkomende fraudepa-
tronen. Het gaat hierbij om 
witteboordencriminaliteit (zowel 
in de organisatorische als in de 
beroepssfeer), overheidscrimina-
liteit, en de georganiseerde crimi-
naliteit. Volgens de officiele 
EG-rapporten tot 1988 (hierin 
wordt over 'onregelmatigheden' 
gesproken) is de omvang van de 
fraude enorm. Aangenomen wordt 
dat hij alleen maar stijgt. De 
auteurs hebben aanwijzingen dat 
de werkelijke omvang groter is 
dan de gerapporteerde. 
Vervolgens analyseerden zij de 
anti-fraude regelgeving in vier 
verschillende lidstaten: Engeland, 
Wales, Duitsland en Frankrijk. Zij 
komen tot de slotsom dat de 
belangrijkste hinderpalen voor een 
succesvolle aanpak het gebrek aan 
een gemeenschappelijke definitie 
van fraude en een tekort in 
coordinatie zijn. Ook de grote 
onderlinge verschillen in sancties 
werken niet bepaald bevorderend. 
De administratieve sancties 
moeten vergezeld gaan van veel 
meer publiciteit. De Duitse 
anti-fraude initiatieven verdienen 
meer navolging. Seminars kunnen 
van groot nut zijn. 
Met literatuuropgave. 
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6 
Schaap, C.D., R. Rozekrans e.a. 
Geld witwassen (deel I en 2) 
Het tijdschrift voor de politie, 
54e jrg., nrs. 3 en 4, 1992, pp. 
107-112 en 152-158 

Vormen van zware, op grof gewin 
gerichte misdaad hebben altijd in 
de schijnwerpers van de belang-
stelling gestaan. Dit is vooral het 
geval, wanneer dit soon t misdaad 
in georganiseerd verband wordt 
gepleegd. Afgezien van het laten 
zien van de buitensporig rijke 
levenswijze van de misdadigers, 
heeft de opbrengstzijde van bun 
bedrijvigheden lange tijd minder 
belangstelling gekregen, vooral 
niet van. de opsporing en de 
vervolging. Hierin is sinds de 
jaren tachtig bij de politie en 
justitie evenwel een duidelijke 
kentering te bespeuren. Blijkens 
de op handen zijnde wetgeving 
krijgt ook de politiek steeds meer 
oog voor de omvattende proble-
matiek van het `witwassen' van 
misdaadopbrengsten. Hoewel de 
op de misdaadopbrengst gerichte 
benaderingswijze zich in de 
komende jaren nog verder zal 
moeten uitkristalliseren, kan 
gesteld worden dat deze gericht is 
op een doelmatiger en doeltref-
fender bestrijding van op winst 
gerichte misdaad. 
Met literatuuropgave. 

7 
Sommer, R., BA. Sommer ea. 
Release of the guilty to protect 
the innocent 
Criminal justice and behavior, 
18e jrg., nr. 4, 1991, pp. 480-490 

Een bekende tegenstrijdigheid in 
het justitieel systeem heeft 
betrekking op het sluiten van 
compromissen ten aanzien van 
bescherming van onschuldigen en 
straiten van schuldigen. De ander-
zoekers stelden voor hun 
onderzoek over dit onderwerp 
twee hypothesen op: hoe ernstiger 

de overtreding, hoe minder schul-
digen zullen worden vrijgelaten en 
hoe zwaarder de straf van de 
onschuldige, hoe grater het aantal 
schuldigen dat zal worden vrijge-
laten om de eerstgenoemde te 
beschermen. Er werd een 
vragenlijst opgesteld waarbij aan 
de ene kant zes soorten wetsover-
tredingen werden geselecteerd 
(van moord tot verduistering). 
Daartegenover staan acht catego-
Han (van nul tot oneindig) met 
betrekking tot het aantal schul-
digen dat volgens de respon-
denten vrijgelaten zou moeten 
worden om een onschuldige te 
beschermen. Aan twee groepen 
Amerikaanse (N =86 en N =68) 
en een groep Estlandse studenten 
(N=102) werd deze vragenlijst 
voorgelegd. De tweede hypothese 
werd in beide landen bevestigd. 
Ten aanzien van de eerste werden 
er verschillende uitkomsten 
gevonden. Bepaalde overtredingen 
werden in Estland als meer of 
minder ernstig beschouwd dan in 
Amerika. Waarschijnlijk worden 
in beide landen verschillende 
criteria gehanteerd wat betreft de 
ernst van een misdrijf, voort-
vloeiend uit verschillende 
politieke en sociale achter-
gronden. Tenslotte waren Ameri-
kaanse rechten studenten meer 
geneigd om een onschuldige te 
beschermen dan studenten uit de 
psychologieklas van de vrije 
kunsten. 
Met literatuuropgave. 

8 
Timm, K.J. 
Sub ventionierter Wohlstand; 
Auswirkungen der Europiii-
sierung auf Kriminalitdt und 
Strufiatenbektimpfung am 
Beispiel Umweldkriminalittit 
Kriminalistik, 46e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 87-109 

In dit artikel wordt nagegaan wat 
het effect van de Europese 

148 	Justitiole Verkenningen, jrg. 18, nr. 6, 1992 



eenwording op de criminaliteit 
zou kunnen zijn aan de hand van 
voorbeelden op het gebied van de 
bescherming van het milieu en de 
bedreigde diersoorten. De crimi-
naliteit op deze terreinen laat zien, 
hoe internationale bendes zich 
gewetenloos verrijken op kosten 
van de natuur en ten nadele van 
de van deze natuur afhankelijke 
mensheid. Reeds nu kunnen deze 
bendes vrijwel ongestoord hun 
gang gaan en het gevolg van het 
wegvallen van de Europese 
grenzen kon wel eens drastische 
gevolgen hebben. De auteur 
breekt een lans voor het vormen 
van een multinationale overheid 
die in staat zal zijn het hoofd te 
bieden aan de problematiek bij de 
internationale strafvervolging en 
op speciale deelgebieden zoals de 
bestrijding van drugs en de 
milieurcriminaliteit in staat is even 
flexibel en mobiel te reageren als 
de betreffende misdadigers. 

9 
Walsum, S. van 
Net machtskarakter van het 
cultuurdebat; orientalisme in de 
rechtzaal 
Nemesis, 8e jrg., nr. 2, 1992, pp. 
12-17 

Een Palestijnse letterkundige biedt 
in zijn boek Orientalism een 
analyse aan van hoe Europese 
intellectuelen een stereotiepe 
hebben geconstrueerd van de 
`oosterling', een term die ongeveer 
alle volkeren van Afrika en Azie 
dekt. In hoeverre heeft het °den-
talisme ook binnen de Neder-
landse rechtzalen stellingen over 
migranten en hun culturen 
gekleurd? Wat wordt precies 
bedoeld met die `cultuur', volgens 
sommige advocaten een grond-
recht, volgens anderen een bron 
van onderdrukking? Worden 
cliches bevestigd, wordt de diver-
siteit binnen de migrantengemeen-
schap weggeschoven en raken 

daardoor de werkelijke problemen 
ondergesneeuwd. De auteur stelt 
in haar conclusie onder andere, 
dat niet de cultuur het probleem 
is, maar macht. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

10 
Busch, M. 
Recht und Erziehung; emn 
bleibendes Spannungsverhaltnis 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und 
Straffaligenhilfe, 41e jrg. nr . 1, 
1992, pp. 15-20 

In dit artikel over het recht en de 
opvoedende werking daarvan 
beperkt de auteur zich tot het 
strafrecht. In grote trekken vallen 
er twee tendensen te bespeuren. 
De `separatisten' die strafrecht en 
opvoeding als onverenigbare 
grootheden zien en de 'verenig-
baarheidstheoretici' die op grond 
van verschillende wegingen en 
varianten wel degelijk mogelijk-
heden zien tot het inbrengen van 
opvoedkundige aspecten in het 
strafrecht. Als pedagoog beperkt 
de auteur zich tot de uitspraken 
van de opvoedkundigen, 
aangezien rechtsfilosofische en 
rechtstheoretische argumenten 
niet tot zijn competentie behoren. 
De auteur stelt, dat beide disci-
plines samen zouden moeten 
werken en gaat in op de vraag hoe 
een dergelijke samenwerking er uit 
zou moeten zien. Ter afsluiting 
geeft de schrijver nog een aantal 
samenvattende stellingen ten 
aanzien van de geschetste proble-
matiek weer. 
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11 
Heaton-Armstrong, A., D. 
Wolchover 
Recording witness statements 
The criminal law review, maart 
1992, pp. 160-172 

Het verhoren van verdachten is 
tegenwoordig aan allerlei 
waarborgen gebonden. net  doel 
hiervan is ongewenste 
beinvloeding van de getuigenis 
door de ondervrager te 
voorkomen en een accurate 
weergave van de verklaring te 
bewerkstelligen. Het afnemen van 
getuigenverklaringen is niet met 
dergelijke waarborgen omgeven. 
Daarin dient verbetering te komen 
omdat de betekenis van die getui-
genverklaringen groot is. Zo 
bieden zij een geheugensteun als 
vaak veel later ter terechtzitting de 
getuige opnieuw ondervraagd 
wordt. Verder biedt een goed 
vastgelegde oorspronkelijke 
verklaring een mogelijkheid om de 
consistentie met de latere 
verklaring ter terechtzitting te • 
controleren. De auteurs bevelen 
ter verbetering in de afname van 
getuigenverklaringen aan om deze 
vast te leggen met behulp van een 
taperecorder, of nog beter, met 
behulp van een video-recorder. 
Op die manier wordt de oorspron-
kelijke getuigenverklaring niet 
alleen accuraat vastgelegd, maar is 
ook achteraf vast te stellen op 
welke, mogelijk suggestieve, 
vraagstelling de getuigenver-
klaring een reactie is. Verder kan 
bij video-opnamen ook de 
lichaamstaal van de betrokkene 
relevante informatie opleveren. 
Verschillende bezwaren tegen deze 
wijze van vastleggen van getuigen-
verklaringen (onder andere het 
kostenaspect) worden door de 
auteur achtereenvolgens weerlegd. 

12 
Kennedy, T.D., R.C. Haygood 
The discrediting effect in 
eyewitness testimony 
Journal of applied social 
psychology, 22e jrg., nr. 1, 1992, 
pp. 70-82 

Een belangrijk onderzoeksterrein 
betreft de analyse van factoren die 
van invloed zijn op de beslis-
singen van juryleden. Een van 
deze factoren is de mate waarin 
juryleden bereid zijn ooggetuigen 
te geloven. Enkele studies spreken 
van een overwaardering die 
juryleden hebben voor de 
uitspraken van getuigen, andere 
studies verwerpen deze conclusie. 
Vooral E. Loftus constateert een 
geringe scepsis bij juryleden wat 
betreft getuigenverklaringen. Om 
deze controverse te verhelderen 
deden de auteurs een onderzoek 
onder 147 studenten. Zij voerden 
een serie van drie experimenten 
uit om de kenmerken van recht-
bankverslagen te vinden die de 
bovengenoemde verschilien in 
onderzoeksresultaten kunnen 
verklaren. Zoals de toevoeging 
van gerechtelijke instructies aan 
de juryleden betreffende het 
vinden van bewijs, of de wijze 
waarop de ooggetuigen 
reageerden als hun verhaal werd 
ontzenuwd. De studenten moesten 
in de rol treden van jurylid. De 
onderzoeksresultaten wijzen er 
niet op dat aan de verklaringen 
van ongeloofwaardige getuigen 
evenveel gewicht wordt toegekend 
als aan betrouwbare getuigen. 
Ook bleken de respondenten een 
gezond scepticisme te hebben wat 
getuigenverklaringen betreft. 
Met literatuuropgave. 
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13 
Kool, R.S.B. 
Ontucht(ig); een rechtsonzeker 
begrip? Her begrip ontuchtige 
handelingen getoetst aan art. 1 
Wet boek van Strafrecht 
Delikt en delinkwent, 1992, nr. 
3, pp. 251-269 

In dit artikel wordt de verhouding 
tussen het gebruik van open 
delictsomschrijvingen en het 
legaliteitsbeginsel aan de orde 
gesteld door een nadere bestu-
dering van de bestanddelen 
ontucht en ontuchtige hande-
lingen, als vermeld in de artt. 245, 
246, 247ter en 249 Sr. Bezien 
wordt in hoeverre deze begrippen 
blijk geven van voldoende `onder-
scheidend vermogen', en hoe zij 
zich verhouden tot art. 1 Sr. Aller-
eerst wordt ingegaan op de vraag 
naar de grondslag van de zedelijk-
heidswetgeving en de neerslag 
daarvan in de gevoerde zedelijk-
heidspolitiek. Ook geeft de auteur 
een beschrijving van de begrippen 
ontucht en ontuchtige hande-
lingen aan de hand van jurispru-
dentie. Het artikel wordt 
afgesloten met een korte 
conclusie. 
Met literatuuropgave. 

14 
Peters, J.M., W.D. Murphy 
Profiling child sexual abusers; 
legal considerations 
Criminal justice and behavior, 
19e jrg., nr. 1, 1992, pp. 38-53 

Gedragswetenschappers zijn 
opgetreden als getuigen deskun-
digen in seksueel kindermisbruik-
zaken teneinde te verklaren dat 
volwassenen die kinderen seksueel 
misbruiken op psychologische 
testen anders scoren dan volwas-
senen die kinderen niet 
misbruiken. Dit soort verklaringen 
zijn in een groot aantal zaken, 
varierend van familie- tot straf-
zaken, door de getuigen deskun-
digen naar voren gebracht en 

aldus voor zowel als tegen de 
verdachte gebruikt. Om verschil-
lende redenen hebben de hoven 
van beroep in de VS dit bewijs 
bijna universeel uitgesloten, 
behalve in Californie. In dit 
artikel worden enkele rechtzaken, 
waarin deze kwestie speelde, 
besproken en wordt geconclu-
deerd dat bewijs aangaande het 
veronderstelde psychologische 
profiel van de kindermisbruiker 
geen plaats heeft in de rechtzaal. 
Er wordt een korte samenvatting 
gegeven van hoe er in het 
algemeen over toelaatbaarheid 
van wetenschappelijk bewijs wordt 
gedacht. Enkele zaken worden 
besproken. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

15 
Brown, W.K., T.P. Miller e.a. 
The human costs of 'giving the 
kid another chance' 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
4, 1991, pp. 296-302 

De auteurs constateren dat er 
vaak een neiging is om jeugdige 
delinquenten, omdat ze vaak nog 
kinderen zijn, niet voor een jeugd-
rechter te laten verschijnen. Velen 
gaan ervan uit dat zij nog een 
tweede kans moeten krijgen. De 
auteurs vragen zich echter af of 
dit wet juist is. Hun onderzoek is 
gebaseerd op de gegevens van 500 
delinquenten uit het archief van 
een Amerikaanse jeugdrechtbank 
uit de jaren 1960-1975. Wat is er 
van hen geworden? In een 
follow-up studie werd de situatie 
nogmaals bekeken. Van de 243 
jongeren die al bij hun eerste 
aanraking met het justitiele 
systeem werden berecht door een 
jeugdrechtbank, ging 20% na hun 
achttiende jaar naar de gevan- 
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genis. Van de 233 jongeren die 
niet meteen doorgingen naar de 
jeugdrechter, kreeg 43% tijdens 
hun volwassenheid een gevange-
nisstraf. Als associatiemaat 
hanteerden de auteurs de 
chi-kwadraat. Zij menen dat 
vroegtijdige doorverwijzing naar 
de rechter voor jeugdzaken, in 
grote mate de kans vermindert dat 
adolescenten later in de volwas-
senheid naar de gevangenis 
moeten worden gestuurd. 
Met literatuuropgave. 

16 
Cromwell, P.F., J.N. Olson e.a. 
How drugs affect decisions by 
burglars 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
4, 1991, pp. 310-321 

Dertig verslaafde inbrekers namen 
deel.aan reconstructies van 
inbraken uit het verleden en 
werden over een periode van 16 
maanden uitgebreid geinterviewd. 
In tegenstelling tot voorgaand 
onderzoek betrof het onderzoek in 
dit geval 'actieve' inbrekers die in 
hun eigen omgeving werden 
geinterviewd. Getracht werd om 
vast te stellen of er sprake was 
van rationele besluitvormingspro-
cessen en tot op welke hoogte het 
besluitvormingsproces van de 
inbrekers werd beinvloed door 
drugs en alcohol. Uit het 
onderzoek bleek dat druggebruik 
en hun criminele activiteiten 
onontwarbaar met elkaar waren 
verbonden. Herolneverslaafden 
bleken meer rationeel gedrag te 
vertonen dan werd verondersteld 
en zij bleken in staat tot op grote 
hoogte bun druggebruik onder 
controle te houden. Vastgesteld 
kon worden dat druggebruik voor 
sommige inbrekers het plegen van 
delicten vergemakkelijkte. Aan het 
eind van het artikelen worden 

enkele implicaties voor het beleid 
besproken. 
Met literatuuropgave. 

17 
Meloft, W., R.A. Silverman 
Canadian kids who kill 
Canadian journal of crimi-
nology, 34e jrg., nr. I, 1992, pp. 
15-34 

Momenteel wordt er in de 
Canadese media veel aandacht 
geschonken aan gevallen, waarbij 
jongeren veroordeeld worden voor 
moord. Als eerste poging tot een 
objectieve analyse van factoren 
die meespelen bij moord door 
jongeren, achten de auteurs het 
verhelderend bepaalde kenmerken 
van daders en slachtoffers te 
onderzoeken, alsmede de omstan-
digheden waaronder de moord 
gepleegd werd. De onderzoekers 
doen dit voor Canadese jongeren 
die tussen 1961 en 1983 werden 
beschuldigd van moord. 
Daarnaast vergelijken ze deze data 
met de resultaten van Amerikaans 
onderzoek op dit terrein. De 
belangrijkste conclusies zijn de 
volgende. In de meeste gevallen 
betrof het, zowel in Canada als in 
Amerika, moord gepleegd door 
een dader op een familielid of 
bekende. Naarmate de relationele 
afstand toenam, nam in beide 
landen de kans dat de moord 
gepleegd werd door meerdere 
daders toe. Betrof het een 
onbekende, dan werd in Canada 
in 67% van de gevallen de moord 
door een dader gepleegd, i.t.t. 31% 
in Amerika. In het algemeen 
worden moorden in Amerika 
vakei door meerdere daders 
gepleegd. In de meeste Canadese 
gevallen betrof het moord door 
jongeren op familieleden, in 
Amerika vaker op bekenden. De 
meeste moorden warden in 
Canada gepleegd door blanken op 
blanken, maar in verhouding 
plegen jonge Indianen meer 
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moorden op familieleden. 
Met literatuuropgave. 

18 
McGrath, R.J. 
Sex-offender risk assessment and 
disposition planning; a review of 
empirical and clinical findings 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
4, 1991, pp. 328-350 

Het voornaamste doel van inter-
ventie aangaande misdrijven op 
seksueel gebied is het veiligstellen 
van de omgeving voor herha-
lingen. Omdat de beschikbaarheid 
van detentiemogelijkheden 
afneemt is het onvermijdelijk dat 
er onderscheid gemaakt wordt 
tussen daders die moeten worden 
afgezonderd en diegenen die mits 
onder toezicht gesteld, geen direct 
gevaar vornien voor de omgeving. 
Pit artikel behandelt het 
onderzoek naar de factoren die 
verband houden met recidivisten 
van seksuele misdrijven, welke een 
kritische factor is met betrekking 
tot het nemen van deze beslissing. 
Vervolgens worden criteria onder-
zocht voor het vaststellen van de 
daders eigen verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de behandeling. 
Ten slotte worden richtlijnen 
uitgewerkt om de beslissingen te 
formuleren. 
Met literatuuropgave. 

19 
Punch, M. 
Tough or tame? The contextuality 
of tackling business crime in 
three societies 
Corruption and reform, 6e jrg., 
nr. 3, 1991, pp. 211-235 

Bedrijfscriminaliteit wordt 
doorgaans zeer doelbewust 
gepleegd om een concurrentie-
voordeel te behalen. De mogelijk-
heden tot dit soort criminaliteit 
zijn internationaal zeer 
verschillend. De auteur vergelijkt 

de wijze waarop tegen econo-
mische criminaliteit wordt 
opgetreden in de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannie en 
Nederland. De verschillen zijn 
groot. In de Verenigde Staten zijn 
in de loop van de jaren tachtig 
verschillende machtige diensten 
ontstaan die zich bezig houden 
met de bestrijding van econo-
mische misdrijven. Deze diensten 
zijn professioneel, zeer actief en 
publiciteitsgevoelig. In Groot-
Brittannie bestaat de neiging om 
terughoudend te reageren op 
criminele activiteiten in het 	• 
bedrijfsleven. Hier speelt de 
onderlinge sociale controle in de 
economische 'upper class' een 
belangrijke rol. Het Nederlandse 
optreden in dit opzicht is typisch 
continentaal: betrekkelijk kleine 
diensten die doorgaans reactief en 
ongecoordineerd opereren. Het 
Nederlandse justitiele systeem is 
onvoldoende toegerust op een 
adequate bestrijding van bedrijfs-
criminaliteit. Nader onderzoek 
naar de internationale verschillen 
in optreden tegen economische 
delicten is belangrijk in verband 
met de toenemende internationali-
sering van deze vorm van crimina-
liteit. 
Met literatuuropgave. 

20 
Schneider, H.J. 
Crime, criminological research 
and criminal policy in West en 
East Germany before and after 
their unification 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 35e jrg., nr. 
4, 1991, pp. 283-295 

In oktober 1990 werden Oost- en 
West-Duitsland verenigd. De 
vraag is hoe de criminaliteit, 
alsmede de strafrechtelijke reactie 
daarop zich na die hereniging zal 
ontwikkelen. Om die vraag te 
kunnen beantwoorden moet eerst 
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warden gekeken naar de situatie 
voorafgaande aan de hereniging. 
Oost-Duitsland was een dictato-
riaal geregeerde repressieve 
samenleving waar spontaniteit en 

creativiteit werden onderdrukt. De 
officiele criminaliteit in 
Oost-Duitsland was tienmaal lager 
dan in West-Duitsland. Dit 
verschil is echter sterk geflatteerd. 
Misdaadstatistieken werden 
vervalst omdat officieel de socia-
listische mens geen misdrijven 
pleegde. Dit alles neemt niet weg 
dat de werkelijke criminaliteit in 
Oost-Duitsland waarschijnlijk 
lager was dan in West-Duitsland. 
Verschillende redenen zijn 
hiervoor aan te geven. De sociale 
controle was groter, de urbanisa-
tiegraad was lager en de mobiliteit 
was veel geringer. Door dat laatste 
was er bijvoorbeeld een veel 
geringer aantal verkeersovertre-
dingen. Na de hereniging is het 
grate verschil tussen Oost- en 
West-Duitsland iets bijgetrokken. 
Nog steeds echter is de crimina-
liteit in Oost-Duitsland geringer. 
Dit komt doordat de economische 
en sociale omstandigheden nog 
niet vergelijkbaar zijn met die in 
West-Duitsland. De auteur 
verwacht dat de criminaliteit in 
beide gebieden uiteindelijk wel 
gelijk zal trekken. 

21 
Ulber, G. 
Europa — Paradies fur Krimi-
nelle? 
Kriminalistik, 46e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 81-86 

Dat bij de bestrijding van de 
illegale handel in drugs een 
gezamenlijk doelgericht handelen 
van overheid en particulieren een 
noodzaak is, wordt nog steeds niet 
voldoende onderkend. De auteur 
vraagt zich af hoe dit probleem, 
dat de deskundigen thans al voor 
veel moeilijkheden stelt, in de 
toekomst in Europees verband zal 

22 
Walters, C.D., T.W. White e.a. 
The lifestyle criminality screening 
form; preliminary data 
Criminal justice and behavior, 
I8e jrg., nr. 4, 1991, pp. 406-418 

Walters en White hebben beargu-
menteerd dat er delinquenten zijn 
met een criminele levensstij1 die 
de volgende vier kenmerken heeft. 
Er is sprake van onverantwoorde-
lijkheid, gemakzucht of 
toegeeffijkheid voor zichzelf, het 
inbreuk maken op rechten, 
gevoelens en private aangelegen-
heden van anderen, en een gebrek 
aan respect voor regels, normen 
en gebruiken. Het doel van de 
auteurs was am een meetin-
strument te ontwikkelen ten 
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moeten warden aangepakt. Het 
wegvallen van de grenzen kweekt 
een uitstekende infrastructuur 
voor reizen en communicatie, die 
in het voordeel van de illegale 

drugshandel werkt, terwiji de met 
de opsporing belaste overheidsin-
stanties oak na de eenwording 
met de staatkundige grenzen van 
de lidstaten geconfronteerd zullen 
warden. Noodzakelijk is dat in 
Europees verband consensus 
bestaat over het feit dat het 
gebruik van verdovende middelen 
en de handel daarin een gevaar is 
voor alle staten en dat bij de 
bestrijding hiervan solidariteit 
geboden is. Het eigenlijke 
probleem ligt in het feit dat door 
de rechterlijke macht te milde 
straffen warden opgelegd. In dit 
verband warden enige (Duitse) 
voorbeelden gegeven. De schrijver 
waarschuwt er voorts voor, dat 
indien alle betroffen deskundigen 
niet snel hun aandacht verleggen 
naar de nieuwe grenzen van het 
verenigde Duitsland, de grens van 
de nieuwe bondslanden voor de 
illegale handel in drugs de open 
flank van Europa zal gaan 
vormen. 



behoeve van dit concept leefstij1 
criminaliteit', en om dit 
instrument voorlopig te valideren. 
Het instrument werd ontwikkeld 
door aan 516 gevaarlijke gevan-
genen die veroordeeld waren 
wegens zware misdrijven, vragen 
voor te leggen betreffende 14 
items die het concept dekten. De 
valideringsgroepen waren 
enerzijds 25 gevaarlijke gevan-
genen en anderzijds 25 delin-
quenten die veroordeeld waren 
voor lichte vergrijpen. De onder-
zoeksresultaten ondersteunen de 
theoretische waarde van het 
concept van Walters en White, en 
het onderscheidend vermogen van 
het meetinstrument. Er komt een 
vervolgartikel. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

23 
Farrington, K. 
The modern prison as total insti-
tution? Public perception versus 
objective reality 
Crime and delinquency, 38e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 6-26 

De van Gofmann afkomstige notie 
van de moderne penitentiaire 
inrichting als een totale institutie 
is een fictie. Hoewel de Ameri-
kaanse samenleving de afgelopen 
jaren misdrijfplegers steeds vaker 
en steeds langer door middel van 
detentie wil uitsluiten van de 
samenleving en hoewel de 
technische mogelijkheden om 
penitentiaire inrichtingen 
maximaal te beveiligen steeds 
groter zijn geworden, zijn er 
verschillende redenen waarom het 
gevangeniswezen geen verza-
meling totaal-instituten is. Een 
autonome en volledig van de 
buitenwereld geirsoleerde gevan-
genis zou veel te kostbaar zijn. 
Juist om de detentie-kosten te 
drukken worden steeds meer 

half-open inrichtingen gebouwd. 
Volledig autonome en van de 
buitenwereld geIsoleerde inrich-
tingen zijn ook logisch niet 
denkbaar. Er zijn altijd relaties 
met de buitenwereld. Deze relaties 
zijn ook noodzakelijk om de 
inrichting te kunnen laten functio-
neren. Ook ideologisch is er 
bezwaar tegen de idee van de 
totale institutie waar ongewenste 
individuen worden weggestopt 
zonder enige hoop op terugkeer in 
de samenleving. De auteur voert 
nog verschillende andere redenen 
aan waarom objectief beschouwd 
een gevangenis geen totaal-
instituut kan zijn. Desondanks is 
dit wel de subjectieve notie van de 
Amerikaanse bevolking over het 
gevangeniswezen en het is deze 
onjuiste, subjectieve notie die 
maakt dat misdrijfplegers steeds 
vaker en steeds langer worden 
veroordeeld tot gevangenisstraf. 
Met literatuuropgave. 

24 
Goethals, J. 
De terbeschikkingstelling van de 
regering van recidivisten en 
gewoontemisdadigers in Belgie 
Panopticon, 13e jrg., nr. 2, 1992, 
pp. 110-134 

De terbeschikkingstelling van de 
regering van recidivisten en 
gewoontemisdadigers werd in 
Belgie ingevoerd door de Wet van 
9 april 1930 ter bescherming van 
de maatschappij, die werd 
vervangen door de wet van 1 juli 
1964 en gewijzigd door de Wet 
van 17 juli 1990. Recidivisten en 
gewoontemisdadigers kunnen op 
grond van deze wet na afloop van 
hun straf onderworpen worden 
aan een beveiligingsmaatregel. In 
dit artikel wordt de totstand-
koming van deze maatregel bestu-
deerd, alsmede de penitentiaire 
vormgeving ervan. Ook wordt 
aandacht besteed aan de 
juridische regeling en meer 
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specifiek aan de nieuwe voorzie-
ningen, die met de wetswijziging 
van 17 juli 1990 zijn ingevoerd. 
Geconcludeerd wordt dat, 
alhoewel deze terbeschikking-
staling in verhouding tot die van 
de `abnormalen' slechts geringe 
aandacht heeft gekregen, de 
wetgeving op de recidivisten het 
penitentiar beleid grondiger heeft 
beinvloed dan de wetgeving op de 
`abnormalen' en dat de kritieken 
op de tbs van recidivisten en 
gewoontemisdadigers onder 
invloed van de Europese jurispru-
dentie wel tot wetswijzigingen 
hebben geleid, terwiff de vele 
kritieken op de internering van 
abnormalen daar nooit in zijn 
geslaagd. Voor beide vormen van 
tbs geldt evenwel dat ze steeds 
minder warden toegepast en 
derhalve gaandeweg nog meer 
marginaal aan het worden zijn in 
het Belgische strafwettenapparaat. 

25 
McShane, M.D., F.P. Williams 
III ca. 
Prison impact studies; some 
comments on methodological 
rigor 
Crime and delinquency, 38e 
jrg., nr. 1,1992, pp. 105-120 

Er is veel onderzoek verricht naar 
de effecten van de stichting van 
een nieuwe gevangenis op de 
lokale gemeenschap. De auteurs 
zijn nagegaan in hoeverre deze 
studies methodologisch verant-
woord hebben plaatsgevonden. In 
verreweg de meeste gevallen was 
dat niet geval. Doorgaans werden 
de effecten op de gemeenschap 
niet afgezet tegen de situatie in 
gemeenschappen zonder een 
nieuwe gevangenis. Ook was vaak 
sprake van een onvoldoende strin-
gente gegevensverzameling en 
ontbraken gegevens over de 
uitgangssituatie in de gemeen-
schap voorafgaande aan de 
stichting van de gevangenis. Aan 

veel studie kleefden verder statis-
tische onvolkomenheden. 
Belangrijk was het vaak ontbreken 
van zogenaamde interne validiteit. 
Met name was vaak onvoldoende 
grond aanwezig om te conclu-
deren dat effecten van de stichting 
van een gevangenis eenduidig zijn 
toe te schrijven aan die stichting. 
De zogenaamde externe validiteit 
bleek ook een probleem te zijn. 
Algemene uitspraken over het 
effect van de stichting van een 
gevangenis op de omringende 
gemeenschap zijn pas te trekken 
als de onderzochte lokaties een 
representatieve steekproef vormen 
van alle mogelijke lokaties. Die 
representativiteit kan doorgaans 
onvoldoende worden gegaran-
deerd. De auteurs presenteren 
tenslotte twee onderzoeksmo-
dellen die de methodologische 
bezwaren van veel andere studies 
zoveel mogelijk ondervangen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Sechrest, D.K. 
Locating prisons; open versus 
closed approaches to siting 
Crime and delinquency, 38e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 88-104 

Het selecteren van een geschikte 
lokatie voor een nieuwe gevan-
genis is een groot probleem 
gebleken in de Verenigde Staten. 
De weerstand van de plaatselijke 
burgerij vormt vaak een hindernis. 
Deze weerstand is gebaseerd op 
verschifiende vooroordelen met 
betrekking tot de effecten van een 
gevangenis op de lokale gemeen-
schap. Uit een vergelijkend 
onderzoek tussen plaatsen waar 
een gevangenis werd gesticht en 
overeenkomstige andere gemeen-
schappen, bleek echter dat de 
aanwezigheid van een peniten-
tiaire inrichtingen geen negatieve 
gevolgen heeft voor de veiligheid 
in de omgeving. Uit dat vergelij-
kende onderzoek is ook naar 
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voren gekomen dat een gevan-
genis geen negatieve economische 
gevolgen heeft voor de gemeen-
schap. Integendeel, de econo-
mische voordelen kunnen 
aanzienlijk zijn. Ten slotte is in 
het onderzoek aan de hand van 
een attitude-onderzoek vastgesteld 
dat de aanwezigheid van een 
gevangenis het oordeel van de 
burgers over de kwaliteit van de 
leefomgeving niet negatief 
beInvloedt. Ook al heeft het 
stichten van een gevangenis geen 
aanwijsbare nadelige gevolgen 
voor de lokale gemeenschap, toch 
blijft het moeilijk de weerstand 
van lokale burgerij te overwinnen. 
Die weerstand blijkt het beste te 
kunnen worden bestreden met een 
open communicatie-strategie, 
waarbij de burgerij actief bij de 
voorbereiding wordt betrokken. 
Met literatuuropgave. 

27 
Shichor, D. 
Myths and realities in prison 
siting 
Crime and delinquency, 38e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 70-87 

De behoefte om de Amerikaanse 
detentie-capaciteit uit te breiden is 
groot. Een belangrijk probleem 
daarbij is de keuze van een 
geschikte lokatie voor peniten-
tiaire nieuwbouw. Technische en 
sociale overwegingen zijn daarbij 
van belang. Technische criteria 
zijn onder meer de beschik-
baarheid van grond, alsmede de 
nabijheid van wegen, van 
openbaar vervoer en van een 
bevolkingscentrum. In sociaal 
opzicht is belangrijk of de reali-
satie van een nieuwe inrichting de 
nodige steun heeft van de lokale 
gemeenschap. Deze steun wordt 
bepaald door positieve en 
negatieve factoren. De positieve 
factoren zijn de harde econo-
mische voordelen van een gevan-
genis: meer werkgelegenheid, 

hogere gemeentebelastingen en 
een toename van de lokale handel. 
De negatieve factoren zijn 
doorgaans subjectief. Zo is er de 
angst om slachtoffer te worden 
van een ontsnapte gedetineerde. 
Verder vreest men dat gedeti-
neerden zich na hun ontslag in de 
lokale gemeenschap zullen 
vestigen, of dat gezinnen van 
gedetineerden dat zelfs al tijdens 
de detentie zullen doen. Ook is er 
de verwachting dat de waarde van 
onroerend goed zal dalen, dat de 
lokale economie een terugslag zal 
ondergaan, dat het landelijke 
karakter van de doorgaans 
kleinere leefgemeenschap zal 
verdwijnen, en dat de status van 
de lokale gemeenschap zal dalen. 
Uit empirisch onderzoek blijkt dat 
veel van deze subjectieve contra-
argumenten onterecht zijn. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

28 
Humphrey, C., K. Pease 
Effectiveness measurement in 
probation; a view from the troops 
The Howard journal of criminal 
justice, 31e jrg., nr. 1, 1992, pp. 
31-52 

Bij de reclassering in Groot-
Brittannie is de afgelopen jaren 
steeds meer nadruk komen te 
liggen op de expliciete verant-
woording van doelmatigheid en 
doeltreffendheid. Opvallend is dat 
bij het zoeken naar criteria voor 
effectiviteit veelal wordt terugge-
vallen op zogenaamde input-
metingen. Dat zijn kwantifice-
ringen van de tijdsbesteding van 
reclasseringsmedewerkers. De 
auteurs menen dat daarmee 
voorbij wordt gegaan aan de vraag 
welk effect de reclasseringsinspan-
ningen hebben. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden zijn uitge-
breide interviews gehouden over 
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het functioneren van een 
stedelijke reclasseringsdienst met 
reclasseringsmedewerkers en met 
functionarissen die reclasserings-
produkten afnemen zoals 
rechterlijke autoriteiten. Bij elkaar 
zijn 35 interviews gehouden. Ook 
in de interviews bleek dat bij de 
beantwoording van de effectivi-
teitsvraag vaak werd teruggevallen 
op de manier waarop de reclasse-
ringsfunctionarissen hun tijd 
besteden. Als succesfactoren voor 
het eigen werk werden verder 
zaken genoemd als het maken van 
promotie of het overleven binnen 
de reclasseringsorganisatie, het 
voorkomen van ernstige 
misdrijven door reclasserings-
clienten, het vertragen van het 
verloop van criminele carrieres, en 
het erin slagen cm rechterlijke 
beslissingen tot vrijheidsstraf om 
te buigen naar dienstverleningen. 
Welke de juiste succescriteria zijn, 
is niet in absolute zin vast te 
stellen. Belangrijk is dat betrok-
kenen het over een set succescri-
teria eens worden. 
Met literatuuropgave. 

29 

Knapp, M, E. Robertson e.a. 
The comparative costs of 
community service and custody in 
Scotland 
The Howard journal of criminal 
justice, 3Ie nr. I, 1992, pp. 
8-30 

Dienstverlening wordt algemeen 
beschouwd als een goedkope 
alternatieve sanctie ten opzichte 
van de vrijheidsstraf. De vraag is 
in hoeverre deze veronderstelling 
juist is. Daartoe werden de kosten 
van dienstverlening in 12 Schotse 
regio's geanalyseerd. Deze regio's 
leveren een representatief beeld 
op van de Schotse dienstverle-
ningspraktijk. Om de kosten goed 
te kunnen becijferen is onder-
scheid gemaakt naar de verschil-
lende fasen binnen een dienstver- 
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lening en is ook nagegaan welke 
kosten mislukte dienstverleningen 
met zich brengen. De cijfers 
hadden betrekking op 1988. 
Opvallend is dat de gemiddelde 
dienstverleningskosten zeer sterk 
verschillen tussen de onderzochte 
Schotse regio's. Verschillende 
factoren kunnen hieraan ten 
grondslig liggen, zoals organisato-
rische verschillen, de rolverdeling 
met externe instanties, kenmerken 
van het plaatselijke strafrechtelijk 
beleid, verschillende kenmerken 
van degenen die voor dienstver-
lening in aanmerking komen enz. 
Ook de kosten van een gevange-
nisstraf waarvoor de dienstver-
!ening een alternatief is, zijn nader 
geanalyseerd. Daarbij is rekening 
gehouden met het feit dat veroor-
deelden tot dienstverlening anders 
veroordeeld zouden zijn tot een 
kortere vrijheidsstraf die 
doorgaans wordt ondergaan in 
een minder beveiligde, d.w.z. 
goedkopere penitentiaire 
inrichting. hit de kostenverge-
lijking blijkt dan vervolgens dat 
dienstverlening weliswaar 
goedkoper is dan vrijheidsstraf, 
maar tang niet zoveel goedkoper 
als overheidsfunctionarissen 
willen doen geloven. Gemiddeld 
komt een dienstverlening overeen 
met zes weken vrijheidsstraf. 
Met literatuuropgave. 



Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

30 
Nijnatten, C. van, A. van 
Montfoort 
Van kinderbescherming naar 
publieke jeugdzorg 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 47e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 258-270 

Voortvloeiend uit de Wet op de 
Jeugdhulpverlening moeten vanaf 
1992 tat van instellingen inclusief 
het Bureau Vertrouwensarts 
inzake kindermishandeling (bva) 
worden gedecentraliseerd naar de 
provincies. Gelijktijdig voeren 
zowel het ministerie van WVC als 
van Justitie aanzienlijke bezuini-
gingen door in de jeugdhulpver-
lening en de jeugdbescherming. 
Hoewel verre van duidelijk is 
waar dit alles uiteindelijk toe zal 
leiden, zullen de veranderingen 
grote consequenties voor de 
bestaande organisaties hebben. Bij 
alle onzekerheden over de 
toekomst van dit proces is het ons 
inziens van belang na te denken 
over mogelijke modellen voor de 
bescherming van kinderen. In het 
onderhavige artikel doen de 
auteurs een poging de contouren 
van een dergelijk model te 
schetsen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

31 
Donahue, M.E., F.S. Horvath 
Police shooting outcomes; suspect 
criminal history and incident 
behaviors 
American journal of police, 10e 
jrg., nr. 3, 1991, pp. 17-34 

Wat brengt de politie ertoe om in 
bepaalde situaties geweld te 
gebruiken t.o.v. delinquenten? Bij 
schietincidenten kunnen verschil-
lende factoren een rot spelen, 

Literatuuroverzicht 

zoals wettelijke bepalingen, beleid, 
training, de situatie tijdens het 
incident en bijzonderheden van de 
betrokken verdachte en politie-
functionaris. Om hier meer inzicht 
te krijgen deden de auteurs 
onderzoek (1976-1981, Detroit) 
naar enkele facetten van schietin-
cidenten, nl. het criminaliteitsver-
leden van de betrokken delinquent 
en diens gedragingen voor en 
tijdens het schietincident. Tussen 
1976 en 1981 werden gegevens 
verzameld, waarbij drie situaties, 
nl. die met dodelijke afloop (N= 
82), met gewonden (N= 166) en 
gemisten (N= 101) bestudeerd 
werden. Uit het onderzoek blijkt, 
dat het bij fatale incidenten om 
personen ging met een ernstiger 
en een omvangrijker crimineel 
verleden dan degenen, die 
betrokken waren bij incidenten 
met alleen gewonden of gemisten. 
Zij vielen bovendien vaker de 
politie aan, hadden een 
(vuur)wapen en gebruikten het of 
dreigden ermee. Degenen, die 
vluchtten waren meer betrokken 
bij schietincidenten met alleen 
gewonden of niet getroffenen Bij 
fatale incidenten ging het vooral 
om agressieve delicten, bij de 
overige situaties om vermogensde-
licten. 
Met literatuuropgave. 

32 
Dunham, R.G., G.P. Alpert 
Understanding the dynamics of 
officer age and gender in police 
pursuits 
American journal of police, 10e 
jrg., nr. 3, 1991, pp. 51-61 

Achtervolging door politievoer-
tuigen is in de jaren negentig een 
van de grote aandachtsgebieden 
van politie en burgers in de 
Verenigde Staten. Deze vorm van 
achtervolging wordt bestempeld 
als een weinig voorkomende, maar 
zeer risicovolle en erg gevaarlijke 
activiteit. Terwijl sommigen 
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vinden dat de resultaten opwegen 
tegen de risico's, stellen anderen 
vraagtekens bij deze conclusie. 
Wel is iedereen het erover eens 
dat alle informatie, technieken en 
trainingen die het risico zouden 
kunnen verminderen welkom zijn. 
De auteurs proberen bier hun 
steentje aan bij te dragen. Zij 
evalueren twee aspecten van 
achtervolging met politiewagens, 
namelijk de invloed van leeftild en 
sekse van de politieagent op het 
resultaat van de achtervolging. De 
gegevens voor dit onderzoek zijn 
onderdeel van een groter onder-
zoeksproject, gehouden in Miami 
in 1987. De onderzoekers geven 
allereerst een beschrijving van de 
323 achtervolgingen en de 
uitkomsten daarvan, die in dat 
jaar plaatsvonden. De 
voornaamste conclusie is dat de 
resultaten van een achtervolging 
door vrouwelijke en oudere 
politieambtenaren gunstiger zijn 
dan bij andere agenten, wanneer 
gekeken wordt naar de 
verhouding tussen de kosten en de 
baten. De vaak gehoorde stelling 
dat vrouwen bun politietaak 
minder goed uit zouden kunnen 
voeren dan bun mannelijke 
collega's wordt hiermee duidelijk 
bested en. 

Verslaving 

33 
Grapendaal, M., S. Schneider 
Drogentourismus in die Nieder-
lande: eine Untersuchung der 
Verhahnisse in Am heim 
Kriminalistik, 46e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 109-115 

Een oud strijdpunt tussen de 
buurlanden Duitsland en 
Nederland betreft het verwijt van 
onze oosterburen dat de 
tolerantere drugspolitiek van 
Nederland Duitse verslaafden 
aantrekt en dat Duitse handelaren 

in hard drugs in Holland gemak-
kelijker hun handelswaar kunnen 
betrekken. Het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatie 
Centrum van het ministerie van 
Justitie heeft, naar aanleiding van 
de relletjes in de Arnhemse wijk 
Klarendal in de herfst van 1989, 
van juni tot november 1990 in 
Arnhem onderzoek onder 69 (57 
mannen en 12 vrouwen) Duitse 
drugstoeristen gedaan. Afgezien 
van de vraag waarom zij naar 
Arnhem kwamen werd onderzocht 
of het tolerantere Nederlandse 
klimaat inderdaad een aanzui-
gende werking heeft. De belang-
rijkste reden waarom men naar 
Nederland ging bleek de prijs te 
zijn. Een andere belangrijke factor 
bleek het feit te zijn, dat men in 
Nederland minder repressieve 
maatregelen verwachtte, evenals 
de afstand die men moest afleggen 
om aan drugs te komen. De 
andere onderzochte motieven 
zoals 'omdat mijn vrienden er 
naar toe pan', 'omdat er 
coffeeshops zijn', 'omdat het 
aanbod in Arnhem grater is', 
'omdat Arnhem een mooie stad is' 
en Iomdat er in Arnhem methadon 
verstrekt worth speelden een 
geringe tot geen enkele rol. Uit het 
onderzoek kwam verder naar 
voren dat de enige aanzuigende' 
werking gelegen zou kunnen zijn 
in de betere kwaliteit van de 
Arnhemse drugs. In het bijzonder 
bij soft drugs geeft echter veeleer 
de Duitse repressieve houding ten 
opzichte van drugsgebruikers dan 
het gemak waarmee men in 
Nederland drugs kan kopen de 
doorslag. 
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34 
Klee, H. 
A new target for behavioural 
research; amphetamine misuse 
British journal of addiction, 87e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 439-446 

Ondanks de toename in 
onderzoek naar drugmisbruik, dat 
ontstond in het spoor van de 
Aids-verspreiding, blijkt dat dit 
soort onderzoek zich concen-
treerde op nogal beperkte onder-
zoeksgroepen. Zo werden de 
verslaafden veelal gerecruteerd via 
behandelingsinstellingen. De 
onderzoeksgroep kreeg daardoor 
een nogal a-typisch karakter: de 
onderzochte verslaafden ('instel-
lingsclienten) zijn makkelijker te 
vinden, meer cooperatief, ouder 
dan de gemiddelde druggebruiker 
en de meesten zijn injecterende 
gebruikers met een voorkeur voor 
opiaten. Jongere, niet-opiaten 
gebruikende verslaafden die niet 
in contact staan met een drugbe-
handelingsinstelling zijn meer 
representatief voor nationale 
patronen van illegaal druggebruik. 
Deze groep is echter in onderzoek 
relatief verwaarloosd. Amfetamine 
misbruik illustreert de gevaren van 
een dusdanige eenzijdige steek-
proeftrekking. Wanneer het 
HIV-gerelateerde risicogedrag van 
amphetaminespuiters wordt verge-
leken met dat van heroInespuiters, 
dan laten de gegevens zien dat 
amphetaminemisbruik samen-
hangt met gedragspersonen die 
belangrijke implicaties voor de 
overdracht van de HIV-infectie. 

35 
Peacock, C. 
International policies on 
alcohol-impaired driving; a 
review 
The international journal of the 
addictions, 27e jrg., nr. 2, 1992, 
pp. 187-208 

In dit artikel gaat de auteur in op 
het beleid van een groot aantal 

overheden om het rijden onder 
invloed terug te dringen. Hij 
behandelt eerst de wettelijke regel-
geving. Het gaat hier om wettelijk 
toegestane concentraties en 
controlemogelijkheden. De 
methode van het steekproefgewijs 
controleren heeft het nadeel dat 
de zware drinker niet opgespoord 
wordt. Bovendien heeft het weinig 
invloed als afschrikkingsmiddel 
op andere automobilisten. De 
grootste afschrikkende werking 
kan toegeschreven worden aan de 
ademtest. Waarbij alle automobi-
listen die het controlepunt 
passeren de test moeten 
`ondergaan, of zij nu wel of niet 
onder verdenking staan. Over de 
effectiviteit van voorlichtingscam-
pagnes is weinig bekend. 
Cursussen voor het `heropvoeden' 
van veroordeelde automobilisten 
zijn nodig, maar deze kunnen 
geen significante reductie bereiken 
van het aantal fatale ongelukken. 
Het laatste aandachtspunt van de 
auteur is het beleid van het 
beperken van de beschikbaarheid 
van alcohol. Aangetoond is dat 
het verlagen van de minimum-
leeftijd voor het kopen van 
alcohol, een verhoging doet 
ontstaan van het aantal 
ongelukken door alcoholgebruik 
en vice versa. De auteur vat zijn 
werk samen in een elftal 
conclusies. 
Met literatuuropgave. 
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Slachtofferstudies 

36 
Barak, A., W.A. Fisher e.a. 
Individual difference correlates of 
the experience of sexual 
harassment among female 
university students 
Journal of applied social 
psychology, 22e jrg., nr. I, 1992, 
pp. 17-37 

Slachtoffers van ongewenste 
intimiteiten blijken vaak wel het 
objectieve aspect ervan te 
vermelden, maar te verschillen wat 
betreft de subjectieve beleving. 
Met seksualiteit verbonden eigen-
schappen, zoals erotofobie/filie, 
seksuele ervaring, opvattingen 
over de verkrachtingsmythe en 
vrouwelijke rolpatronen evenals 
persoonlijke neigingen tot 
vermijden/benaderen en gevoelig 
zijn voor sociale af/goedkeuring 
naast extreme vormen van 
ongewenste intimiteiten kunnen 
van invloed zijn op objectief 
bepaalde en subjectief beleefde 
ervaringen met ongewenste intimi-
teiten. Uit onderzoek onder 161 
vrouwelijke studenten aan een 
Canadese universiteit blijkt dat er 
wel veel objectief bepaalde 
ongewenste intimiteiten gerappor-
teerd werden, maar dat de 
studenten verschilden wat betreft 
de subjectieve beleving ervan. 
Minder objectief bepaalde 
ervaringen werden gerapporteerd 
door studenten, die erotofobisch 
waren, vermijdingsgedrag 
vertoonden en een sterkere 
behoefte hadden aan sociale 
goedkeuring. Degenen die jonger 
waren, zelfbewust en minder 
behoefte hadden aan sociale 
goedkeuring rapporteerden meer 
objectief bepaalde ervaringen dan 
subjectief beleefde. Extreem 
objectieve ervaringen werden over 
het algemeen wel sterker 
subjectief beleefd. 
Met literatuuropgave. 

37 
Conte, J.R. 
Has this child been sexually 
abused? 
Criminal justice and behavior, 
I9e jrg., nr. I, 1992, pp. 54-73 

Beoordeling door geestelijke 
gezondheids(GG)-deskundigen 
van seksueel misbruik van een 
kind op verzoek van het 
rechterlijk apparaat kan verschil-
lende problemen met zich 
meebrengen. Traditioneel bezien 
zijn GG-deskundigen niet 
getrained om in dichotomiden te 
denken (wel of niet gebeurd), 
maar meer in processen van 
gedragsontwikkeling. Bij 
onderzoek van het kind kunnen 
CC- en juridische doeleinden met 
elkaar in conflict komen. Het 
contact met het kind is vaak kort 
in verband met wettelijke 
termijnen, zodat het moeilijk is 
Um een juist beeld te krijgen. Het 
onderzoek kan nadelig zijn voor 
het kind, dat vaak bang is, zich 
niet bewust hoeft te zijn van het 
misbruik, zich schuldig voelt, de 
verdachte wil beschermen of om 
andere redenen bepaald gedrag 
vertoont. Volgens de auteur is 
voor een goede deskundige 
evaluatie van belang: een 
betrouwbare basiskennis, een zo 
groot mogelijke objectiviteit, 
waarbij men zich bewust is van de 
invloed van eigen 
(misbruik)ervaringen en ideEen, 
speciale training, supervisie en een 
zorgvuldig en slechts onder-
steunend gebruik van hulpmid-
delen als video/tape, anatomisch 
correcte poppen en waarnemingen 
van een eventuele confrontatie 
tussen kind en verdachte. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Hall, G.C.N., R. Hirschman 
Sexual agression against 
children; a conceptual perspective 
of etiology 
Criminal justice and behavior, 
19e jrg., nr. 1, 1992. pp. 8-23 

Recente statistische gegevens 
wijzen uit dat er sprake is van een 
alarmerende toename van seksuele 
agressie tegen kinderen of, op z'n 
minst, een toename van de 
bereidheid aangifte te doen van 
een dergelijk misdrijf. Met name 
seksuele agressie tegen kinderen is 
een serieus en verontrustend 
sociaal probleem. Behandeling 
van de daders blijkt slechts matig 
succesvol te zijn. Een reden 
hiervoor zou kunnen zijn dat een 
gemeenschappelijk model van 
oorzaken en behandelingsmoge-
lijkheden ontbreekt, waarin de 
meest belangrijke motieven die 
specifiek zijn voor de verschil-
lende subgroepen van daders 
opgenomen zouden moeten 
worden. Wil een dergelijk model 
in de praktijk bruikbaar zijn dan 
zou het voldoende flexibel moeten 
zijn om de verschillende seksueel 
agressieve methodes te kunnen 
verklaren, zonder onnodig 
moeilijk of juist simplistisch te 
zijn. Met name ten aanzien van 
seksuele kindermishandeling 
wordt door de auteurs een 
vierdelig model voorgestaan, 
waarin opgenomen fysiologische 
seksuele opwinding, denkbeelden 
waarmee seksueel geweld goedge-
keurd kan worden, negatieve 
affectieve gemoedstoestanden en 
persoonlijkheidsproblemen, als 
achterliggende motieven waardoor 
de waarschijnlijkheid van het 
gebruik van seksueel geweld 
toeneemt. Het relatieve belang van 
deze achterliggende motieven kan 
worden gebruikt als richtlijn om 
bepaalde subgroepen van daders 
te kunnen herkennen en 
vervolgens aan de hand hiervan te 

Literatuuroverzicht 

behandelen. Het beperkte succes 
van de huidige behandelingsme-
thodes zou verklaard kunnen 
worden uit het feit dat men aan 
het begin van de behandeling 
verzuimd heeft de voornaamste 
motieven voor het gebruik van 
seksueel geweld te achterhalen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Kruttschnitt, C., M. Dornfeld 
Childhood victimization, race and 
violent crime 
Criminal justice and behavior, 
18e jrg., nr. 4, 1991, pp. 448-463 

Een van de factoren, die kunnen 
leiden tot geweldscriminaliteit bij 
jong volwassenen is o.a. victimi-
satie in de jeugd (fysiek misbruik, 
meemaken van geweld tussen 
echtgenoten en emotionele 
verwaarlozing). Om hier meer 
inzicht in te krijgen deden de 
auteurs onderzoek naar de soorten 
victimisatie, de omvang ervan en 
naar eventuele verschillen tussen 
rassen. Gegevens werden 
verzameld in Minnesota onder 100 
mannelijke, wegens geweldsde-
licten veroordeelde gedetineerden 
van 18 tot 25 jaar met een contro-
legroep van 65 niet-criminele 
mannen van dezelfde leeftijd, ras, 
SES en uit dezelfde omgeving. Uit 
het onderzoek blijkt, dat slachtof-
ferschap in de jeugd onder gedeti-
neerden vaker voorkomt dan bij 
de controlegroep, maar 
verschillend is van aard bij 
zwarten en blanken. Bij de 
blanken bleken verwaarlozing- en 
misbruikervaringen en de omvang 
daarvan de kans op het plegen 
van geweldsmisdrijven te 
vergroten, waarschijnlijk i.v.m. een 
minder goede opvang binnen een 
familiesysteem zoals bij zwarten. 
Bij zwarten bevorderde vooral het 
gebrek aan supervisie door 
ouders, waardoor negatieve 
invloeden van buiten de familie 
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meer kans krijgen, de geweldscri-
minaliteit. 
Met literatuuropgave. 

40 
Young, M. de, J.A. Lowry 
Traumatic bonding; clinical 
implications in incest 
Child welfare, 71e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 165-175 

Incestslachtoffers vertonen soms 
tegenstrijdig gedrag bij therapieen. 
Zij blijken niet bereid te zijn om 
over het gebeurde te praten en 
tonen een sterke emotionele band 
met de misbruikende ouder. 
Oorzaken hiervan zijn gezocht in 
onbetrouwbaarheid van het kind, 
het onder dwang staan en een 
bepaalde aanpassingsstrategie. 
Volgens de auteurs kan deze 
reactie van het kind echter beter 
verklaard warden met het begrip 
taumatische verbondenheid'. 
Door seksuele frustraties met 
anderen en een bepaalde neiging 
kan een ouder tot seksueel 
misbruik van zijn kind komen. 
Schuld- en schaamtegevoelens 
naar aanleiding hiervan worden 
gerationaliseerd en op het kind 
geprojecteerd. Er onstaat een 
zekere verbondenheid, mede door 
de reactie van het kind, dat 
weliswaar afIceer en angst voelt, 
maar de schuld bij zichzelf zoekt, 
zich niet verzet en zich probeert 
aan te passen. Dit gedrag 
bevordert vaak juist het misbruik 
en versterkt de wederzijdse band. 
Het huidige interventiesysteem 
richt zich vnl. op het individuele 
gedrag. Beter is het volgens de 
auteurs om via het begrip 'trauma-
tische verbondenheid' de inter-
actie tussen beide partijen binnen 
de omstandigheden van het gezin 
te analyseren en therapie daarop 
af te stemmen. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
teen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, 
Schedeldoekshaven 100, 
's-Gravenhage, tel 070-706553/54. 

Bernat de Cells, J., G. de Cells 
Fallait-il creer un delit d'usage illicite 
de stupefiants? Une etude de 
sociologie legislative 
Paris, CESDIP, 1992 
Bogt, T.F.M. ter, C.S. van Praag 
Jongeren op de drempel van de jaren 
negentig 
Den Haag, VUGA, 1992 
Broek, J.H.G. van den 
Een onderzoek naar de rol van de 
politie, in het bijzonder de 
rayonagent, in de psychosociale 
hulpverlening 
Den Haag, Gemeentepolitie 
's-Gravenhage, Dienst 
Beleidszaken en Onderzoek, 1991 
Crombag, H.F.M., P.J. van Koppen 
e.a. 
Dubieuze zaken; de psychologie van 
strafrechtelijk bewijs 
Amsterdam, Contact, 1992 
Doorninck, M. van 
Aids-voorlichting aan 
druggebruikers in arrest of detentie 
Utrecht, Nederlands Instituut voor 
Alcohol en Drugs, 1991 
Fijnaut, C., J. Jacobs (red.) 
Organized crime and its 
containment; a transatlantic 
initiative 
Deventer, Kluwer Law and 
Taxation Publishers, 1991 

Goebel, R. 
Verbrechensbektimpfung in 
Europtiischer Dimension; 
Arbeitstagung des 
Bundeskriminalamtes Wiesbaden 
vom 26. bis 28. November 1991 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1991 
Harlow, C.W. 
Female victims of violent crime 
Washington, U.S. Department of 
justice, Office of justice programs, 
Bureau of justice statistics, 1991 
Hoenson, L.F.H., R.H. Lofers 
Adema 
Amsterdammers over misdaad en 
politie in 1991; bevolkingsonderzoek 
Gemeentepolitie Amsterdam 
Amsterdam, Gemeentepolitie 
Amsterdam, 1992 
Janssen, A. 
Vernielregistratie in Amsterdam; een 
analyse van de gegevens over het 
jaar 1990 
Amsterdam, Het Amsterdams 
Bureau voor Onderzoek en 
Statistiek, 1992 
Jehle, J. (red.) 
Individualpriivention und 
Strafzumessung; em n Gesprach 
zwischen Strafjustiz und 
Kriminologie 
Wiesbaden, Kriminologische 
Zentralstelle, 1992 
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• Manders, A. 
Evaluatie van het project 'geschopt, 
gepakt, geslagen': verslag van de 
ontwikkeling en de effecten van een 
Nijmeegs project in het kader van 
antihomoseksueel en antilesbisch 
geweld 
Nijmegen, Gemeente Nijmegen, 
1991 
Moerland, H. 
Winkeldiefstat een te riskante zaak? 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Molenaar, M. 
Basiseducatie penitentiair; 
binnenkeus - buitenkeus 
Amersfoort, Stichting Studie- en 
Ontwikkelingscentrum 
Volwasseneneducatie, 1992 
Naafs, J. 
De ontwikkeling van door de politie 
geregistreerde criminaliteit (wetboek 
van strafrecht) 1950-1990 
Voorburg, Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 1992 
National 
National drug control strategy: a 
nation responds to drug use 
Washington, The White House, 
1992 
Rood-Pijpers, E., L. 
Combrink-Kuiters 
Gelet op de reclassering; een 
onderzoek naar beelden 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Schaap, C.D., A. van Vliet (red.) 
Vals geld bestrijding 
Lochem, Van den Brink, 1991 
Slotboom, A., S. Essers e.a. 
Milieuzaken in 1990; een ciffermatig 
overzicht van de milieudelicten 
vallende onder de Wet Economische 
Delicten, 1992 	 - 
's-Gravenhage, CDWO, 1992 
Snacken, S., I/ Martin (red.) 
Slachtofferhulp en 
strafrechtsbedeling; aide aux 
victimes et justice penale 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 

Stal, P.C., A.G.P. van Ruth e.a. 
Ajhandeling van uitkeringsfraude: 
een onderzoek by sociale diensten, 
bedriffsverenigingen en het openbaar 
ministerie naar de naleving van de 
Richtlijnen Sociale 
Zekerheidsfraude 
Nijmegen, lnstituut voor 
Toegepaste Sociale 
Wetenschappen, 1992 
Toekomstkansen 
De toekomstkansen van allochtone 
jongeren: werkgelegenheid — 
onderwijs/scholing — veiligheid; 
memorandum over drie 
werkconferenties van het Nederlands 
Gesprek Centrum 
Den Haag, Ministerie 
Binnenlandse Zaken, directie 
Coordinatie Minderhedenbeleid, 
1992 
Toornvliet, L.G., A.R. Hauber e.a. 
Evaluatie-onderzoek sociale 	• 
veiligheid Centraal Station 
Amsterdam; eindrapport 
Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
Criminologisch Instituut, 1991 
Veen, Th. W. van, G. van Essen 
(red.) 
Sanctietoepassing: een nieuwe 
ordening; opstellen aangeboden aan 
dr. G. H. Veringa 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Waal, E. van der, D. Alblas 
Evaluatie Pilot-project 
computercriminaliteit 
Z. pl. en uitg., 1992 
Waling, C. 
Das Niederleindische 
Umweltstrafrecht; eine 
Untersuchung zu den dogmatischen 
Grundlegen und zur praktische 
Anwendung 
Freiburg im Breisgau, 1991 
Weisel, D.L. 
Tackling drug problems in public 
housing; a guide for police 
Washington, Police executive 
research forum, 1990 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV7, september: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november: Strafioe-
meting 
JV9, december: Vreemdelingen 
JV1, januari/februari 1993: 
Fraude 

Congressen 

De Wet Mulder in bedrijf; 
van strafrecht naar 
administratief recht 
De doelstelling van dit 

symposium over de Wet Mulder is 
derhalve om de stand van zaken 
van de uitvoeringspraktijk van 
deze wet per 1 september 1992 

weer te geven, tegen de achter-
grond van een verschuiving van 
strafrecht naar administratierecht. 
Centrale vragen: welke zijn de 
ervaringen met de Wet Mulder 
van de diverse met de uitvoering 
van deze wet betrokken instanties? 
Voldoet de wet Mulder (in bevre-
digende mate) aan de doelstel-
lingen die bij uitvoering golden? 
Hoe verhoudt zich een 
verschuiving van strafrecht naar 
administratiefrecht ten opzichte 
van rechtshandhaving en rechtsbe-
scherming en welke gevolgen kan 
zo'n vershuiving hebben voor de 
snelheid en de zorgvuldigheid van 
procedurele afhandeling? Tijdens 
de lezingen in het ochtendgedeelte 
zullen de beide eerste vragen 
centraal staat, In het middagge-
deelte (werkgroepen) zal het 
accent meer op de verschuiving 
van strafrecht naar administratief-
recht liggen. Het symposium zal 
worden geopend door minister 
van Justitie, mr. E.H.M. Hirsch 
Bailin. 
Datum: Dinsdag 1 september 1992 
Plaats: Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Complex Woudestein, 
Burgemeester Oudlaan 50, 3062 
PA Rotterdam 
Inlichtingen: Erasmus Forum, 
Mirjam de Leeuw, tel.: 
010-4082303/2424. 
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Wat de advocaat betaamt 
Dit jaar viert de Orde haar 

40-jarig bestaan. De veertigste 
jaarvergadering zal als thema 
hebben "Wat de advocaat 
betaame. Na de rede van de 
deken mr. W. G. van Hassel zal de 
President van de Hoge Raad, 
mr. S. Royer, een toespraak 
houden. 's Middags worden drie 
tuchtrechtelijke dilemma's 
gespeeld: de advocaat en de 
vormfout in het strafproces, de 
kansloze zaak, vertrouwelijkheid 
versus publiciteit. Deze dilemma's 
worden van commentaar voorzien 
door een panel bestaande uit 
Charles Groenhuijsen 
(TV-journalist), mr. L.H.A.J.M. 
Quant (advocaat) en mr. N.A.M. 
Schipper (ply. Nationale 
Ombudsman) en door de zaal 
beoordeeld via een opiniepeiling-
systeem. 
Datum: Vrijdag 2 oktober 1992 
Plaats: Congresgebouw, 
Churchillplein 10, Den Haag 
Inlichtingen: Nederlandse Orde 
van Advocaten, tel.: 070-3651909. 

Symposium over jeugdreclas-
sering 
De Stichting Reclassering 

Groningen, de provincie 
Groningen, de Stichting SPRINT, 
de Raad voor de Kinderbe-
scherming, de Nederlandse 
Federatie van Reclasseringsinstel-
lingen en de Stichting Jeugd en 
Gezin organiseren een symposium 
over jeugdreclassering. Het zal 
gaan om de inhoudelijke, en in 
het verlengde daarvan om de 
organisatorische kanten van de 
zaak. Wat heb je aan instrumenten 
en voorzieningen nodig om 
probleemjongeren op weg te 
helpen naar een zinvolle 
toekomst? En hoe zorg je dat die 
instrumenten en voorzieningen 
ook zo effectief mogelijk worden 
gebruikt? Het symposium is 
bedoeld voor iedereen die te 

maken heeft met jeugdreclassering 
en jeugdhulpverlening, zoals de 
zittende en staande magistratuur, 
reclassering, jeugdhulpverlenings-
instellingen, lokale overheden, 
politici en rechtshulpverleners. 
Datum: 16 oktober 1992 
Plaats: De Oosterpoort, 
Groningen 
Inlichtingen: Congresgebouw 
NFR, mw. M.H.C. Bode, tel.: 
073-123221. 

Nederland na de regionalisatie 
van de politie 
De Vereniging voor Strafrecht 

Peter Noll is op 15 oktober 1987 
opgericht. Om haar eerste lustrum 
te vieren, organiseert zij een 
symposium over de regionalisatie 
van de Nederlandse politie. 
Centrale vraag zal zijn: Welke 
gevolgen zal de regionalisatie van 
de politie voor Nederland 
hebben? Sprekers zullen zijn: 
Minister van Justitie mr. E.M.H. 
Hirsch Baffin (over de gevolgen 
van de regionalisatie voor de 
plaats van de politie in de samen-
leving), dr. M.W.M. Vos-Van 
Gortel (burgemeester van Utrecht 
en beoogd korpsbeheerder regio-
politie Utrecht, over de gevolgen 
van de regionalisatie voor de 
bestuurlijke invloed op het 
politiewerk), mr. R.M. Peters 
(fungerend hoofdofficier arrondis-
sementsparket Den Bosch, over de 
gevolgen van de regionalisatie 
voor de justitiele invloed op het 
politiewerk), P. Uzerman (beoogd 
korpschef regiopolitie Twente, 
over de gevolgen van de regionali-
satie voor (de bestrding van) de 
zware, georganiseerde crimina-
liteit), J.E. de Wijs (beoogd 
korpschef Korps Landelijke 
Politiediensten). 
Datum: Dinsdag 24 november 
1992 
Plants: Aula Katholieke Univer-
siteit Brabant, Warandelaan 2 te 
Tilburg 
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Inlichtingen: mr. D.L. Kramer, 
tel.: 01180-75500. 

4th International conference 
on the reduction of drug 
related harm 
Druggebruik is een gegeven in 

de huidige maatschappij. Het 
heeft gevolgen op het gebied van 
onder andere gezondheid en de 
wettelijke status van drugge-
bruikers. Het heeft ook conse-
quenties voor sociaal beleid. 
`Schadevermindering' is een 
realistische en pragmatische 
manier om de negatieve gevolgen 
van druggebruik te verminderen. 
De vermindering van druggerela-
teerde schade heeft de afgelopen 
jaren in veel landen nogal wat 
aandacht gekregen. Ontwikke-
lingen met betrekking tot het 
drugprobleem vragen om nieuwe 
antwoorden in plaats van meer 
traditionele antwoorden. Een 
benadering die ontworpen wordt 
teneinde de schade veroorzakende 
gevolgen van druggebruik te 
beperken, in plaats van het 
bereiken van onthouding, lijkt 
meer effectief dan de tradtionele 
benadering. Thema's op de confe-
rentie zullen onder andere zijn: 
drugbeleid, onderwijs, HIV/Aids, 
media, strafrechtelijk beleid, 
legale drugs onderzoek enz. Voor 
1 september kunnen abstracts 
worden ingeleverd die handelen 
over praktijk, beleid en onderzoek 
op het gebied van bovengenoemde 
thema's. 
Datum: 14-18 maart 1992 
Plaats: Congrescentrum De 
Doelen, Rotterdam 
Inlichtingen: Tel.: 010-4525166. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 

oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-454762. De WODC-rapporten, 
verschenen in 1988 en daarvoor, 
zijn te bestellen bij de Staatsuit-
geverij, afdeling Verkoop, tel: 
070-378 98 80. Een complete lijst 
van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-3706554). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de in 1991 en 
1992 verschenen rapporten. 

Block, C.R., C. van der Werff 
Initiation and continuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dangerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politie en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder Jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlichtings-
campagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden van voorlichting 
1991, WODC 108 
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Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Werff, C. van der, M.W. Bol m.v.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grand van de 
Wet Bestuursaansprakeijkheid by 
Faillisement 
1991, WODC II I 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de effect-
meting 
1991, WODC 112 
M. Kruissink m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek by poll tie en 
justitie 
1991, WODC 113 
L. Boendermaker, M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
M. Grapendaal, Ed. Leuw en J.M. 
Nelen 
De economic van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levenssiiil en loopbaan 
1991, WODC 115 
T. van Hecke, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
P.H. van der Laan, C. Verwers en 
.A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen lot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leefiijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 

J. Junger-Tas, M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugscrimina-
lite& en de justitiele jeugdbe-
scherming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen ander auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-37065 54 tot 15.00u). In 
1990 en 1991 versehenen de 
volgende rapparten: 

Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC K7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC K8 
Mutsaers, M., L. Boendermaker 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, 
M.Junger 
Slachtofferzorg by het Openbaar 
Ministerie by een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC KIO 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC Kll 
Junger, M, L. Steehouwer 
Verkeersongevallen be kinderen uit 
ethnische minderheden 
1990, WODC K12 
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Ooyen-Houben, M. van, A. 
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets 
Jonge uithuisgeplaatste kinderen 
nader bekeken; een follow-up 
onderzoek naar hun ontwikkeling 
1990, J&J 14 
Boendermaker, L., S.M. Schneider 
Interimrapport Prejop Amsterdam 
1990, WODC K13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De straflcamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten by de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters, 
Officieren van Justitie, advocaten en 
coordinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpunten by de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Dulls drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC K16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst van 
gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, 1(20 

C.J. Wiebrens, M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC 1(21 
E.J.M. Barendse-Hoornweg 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
G.J. Veerman m.m.v. G.J. Paulides 
Over jaarverslagen en wetsevaluatie 
1992, WODC, 1(23 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder 
schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende(n) op het auteurs-
recht c.q. de uitgever van deze 
uitgave, door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde begin-
selen als die van de Stichting 
Reprorecht. Een en ander 
behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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