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„ W a t goed en kwaad is, is voor een
jong advocaat de moeilijkste vraag"
(Mr. A . M . M . M O N T I J N , Handelingen
der Nederlandsche Juristen-Vereeniging
1899, Deel II, blz. 77).
I N L E I D I N G

E r is geen schooner vak i n de wereld dan de advocatuur.
Het is een vrij en edel beroep. De advocaat heeft geenen
meester boven zich behalve zijnen plicht en er is geene betrekking, waarin zooveel belangrijk werk kosteloos voor arme
menschen wordt verricht. Het recht te doen zegevieren is
het vak van den advocaat. O m evenwel dat vak goed uit te
oefenen moet de aanstaande advocaat zijne plichten kennen.
Het is niet voldoende voor hem een goed mensch te zijn. Ik
w i l trachten de plichten van een goed advocaat voor hem
uiteen te zetten. De zorg voor de eer der balie kan niet overdreven worden. Zonder goede balie is er geen goed recht.
ONVERMOGENDE CLIËNTEN

HELPEN

Mr. Montijn noemt (t. a. p. blz. 7 5 ) de kostelooze armenpraktijk der balie terecht ,,de schoonste parel aan onze
kroon, waarvan wij, als advocaten, ons niet mogen laten
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berooven". In een beschaafd land mag het onvermogen geen
beletsel zijn om recht te verkrijgen. Het is onze plicht daarvoor te zorgen. Wij mogen dien plicht niet aan een ander
overdragen. Die plicht bestaat zoowel in burgerlijke zaken
als in strafzaken. Waar niet wordt toegevoegd, moet die plicht
vrijwillig betracht worden.
Waar een last door velen gedragen wordt, is hij licht. Het
gaat niet aan, den jongen advocaat tot het lastdier der balie
te maken. Het is ook niet goed de jongsten in moeilijke zaken
toe te voegen. Men mag de jongsten niet zelfstandig daarin
laten praktizeeren. Prodeanen zijn geene proefkonijnen. Het
gaat ook niet aan, de ouderen van de toevoeging uit te zonderen.
De ouderen moeten het voorbeeld geven van plichtsbetrachting.
De vrijheid van den advocaat mag door de toevoeging niet
weggenomen worden. Men moet den toegevoegde altijd de
gelegenheid geven zich om eene goede reden te onttrekken.
Clementiepleidooien moeten uitzondering blijven. Of de
reden der onttrekking goed is, moet de raad van toezicht
beoordeelen. Wanneer een advocaat, wetende dat de raad
van toezicht de reden zijner onttrekking niet goedkeurt,
weigert eene zaak, waarin hij toegevoegd is, te behandelen,
moet men hem disciplinair straffen.
Niet ieder, die met een bewijs van onvermogen komt, heeft
recht op toevoeging (jure constituendo). Men moet werkelijk
onvermogend zijn om kosteloos eenen advocaat te krijgen.
Het bewijs behoort m.i. slechts gegeven te worden, wanneer
de aanvrager weinig of geene belasting betalen moet. Ook
moet men den toegevoegde de gelegenheid geven te bewijzen,
dat zijn cliënt niet onvermogend is. Onttrekking wegens gebleken niet onvermogend zijn moet geoorloofd zijn.
Geld te vragen aan eenen prodeaan moet disciplinair
strafbaar zijn. Hêt is ook niet geoorloofd eene belooning in
geld aan te nemen van een prodeaan. De rechtsbijstand
moet den onvermogende niets kosten. Allerminst is geoorloofd
de zaak van den onvermogende voor halfgeld te behandelen,
noch onder het voorwendsel, dat hij minvermogend is, noch
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op grond, dat het dan vlugger gaat. Men is onvermogend
om de proceskosten te betalen of men is het niet en het
gratisadmissieproces behoeft zoo lang niet te duren. Dat
doktoren onderscheid maken is voor ons geene reden om dat
ook te doen. Omdat zij fondspatiënten hebben, behoeven
wij geene fondsclienten te hebben.
Salarisatie voor prodeowerk van staats- of gemeentewege
is evenmin aannemelijk als eenen ambtenaar met dat werk
te belasten. Het mooie gaat er dan af en het machinale
komt er dan in. Het werk moet van harte gedaan worden,
uit lust om anderen te helpen. Er zijn niet zoo heel veel
menschen op de wereld, die dien lust hebben; maar die er
zijn, behooren in de advocatuur thuis. De opvoeding van
den advocaat kan hem in de gewenschte richting sturen, maar
geene belooning en geene aanstellingSommige leden der rechterlijke macht denken, dat de
edelmoedige advocaten uitzondering en de geldzuchtige advocaten regel zijn. Ik weet bij ondervinding, dat het juist
andersom is. Van de jonge advocaten, die aankomen, is de
meerderheid niet geldzuchtig. Zij willen graag werken, hard
en goed werken, desnoods voor niets. Maar de steun der
oudere balie ontbreekt. Als de jongere advocaten zien, dat
zij geëxploiteerd worden, zakt bij velen de moed. De oudere,
die meer praktijk heeft dan hij aan kan, moet den jongere
af en toe eens een betalend zaakje geven en hem eens eene
kostelooze zaak afnemen. De edelmoedige bedoelingen der
jonge balie gaan anders verloren.
Ik zie twee wegen om uit dit moeras te komen. De eerste
is de verplichte stage. Men leert de praktijk alleen in de
praktijk. Geef aan iederen jongen advocaat een patroon,
die hem doceert en steunt gedurende een paar jaar (allicht
blijft deze na de stage belang in hem stellen) en stel den
adv.-proc.-docent in van Mr. Montijn (t. a. p. blz. 76). De
tweede weg is beperking van het aantal aan te nemen zaken.
De toestand is thans zoo, dat van duizend advocaten in
Nederland slechts honderd praktijk en slechts tien eene
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groote praktijk hebben, ofschoon er voor vijfhonderd praktijk genoeg is. De kunst om praktijk te krijgen hangt, hoe
vreemd het ook klinken moge, dikwijls van het uiterlijk af.
Er zijn zeer goede en zeer knappe advocaten, die eene kleine
praktijk hebben. Er zijn middelmatige advocaten, die eene
groote praktijk hebben. Die zondagskinderen der praktijk
nemen alles aan (in het ordentelijke), wat zij krijgen kunnen.
Zoo hoopt zich de praktijk bij enkelen op.
De wetgever kan door het voorschrijven van vaste termijnen een eind aan dit misbruik maken. De daaraan verbonden bezwaren kunnen m.i. geheel ondervangen worden
door lange termijnen voor te schrijven, bij voorbeeld voor
iedere conclusie zes weken en met verlof van den rechter
acht weken. Het langzame procedeeren is voor een groot
deel te wijten aan dit ophoopen der processen in enkele
kantoren. De jonge advocaat zal zich met genoegen blijven
wijden aan het nobile officium, wanneer hij weet, dat er ook
voor hem plaats is aan den maaltijd der praktijk. Voor de
cliënten blijft de keus ruim genoeg, daar er in ons land
geen numerus clausus bij de advocaten is.
De beste wijze van toevoegen schijnt mij deze: een door den
raad van toezicht gekozen bureau van consultatie, bestaande
uit evenveel kamers als er rechtbankkamers zijn, van wier
leden de als advocaat oudste voorzitter en de als advocaat
jongste secretaris is, voegt alle advocaten, zonder uitzondering,
behalve de leden en de oud-leden van den raad van toezicht en zich zelf, beurtelings toe, alleen afwijkende, waar
het.belang der zaak dit noodig maakt. De toegevoegde kan
zich onttrekken om eene goede reden, maar moet de zaak
behandelen, indien de raad van toezicht, rekening houdende
met gemoedsbezwaren, de reden niet goedkeurt. Dit bureau
voegt toe in alle zaken, waarin advocatenhulp noodig is. Het
voegt toe aan onvermogenden, die hun onvermogen bewijzen,
met bevoegdheid aan den toegevoegde om tegenbewijs te
leveren. Het hoort de tegenpartij en getuigen. Het tracht
zaken te schikken. Het geeft advies.
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Langdurig lidmaatschap van een bureau van consultatie
moet recht geven op vrijstelling van toegevoegd worden
en zeer langdurig lidmaatschap op lidmaatschap van den
raad van toezicht. Het is in den raad van toezicht niet om
de zondagskinderen te doen. Niet de personae gratae moeten
als zoodanig daarin gehaald worden. De beste advocaten
behooren in dien raad te zitten en daartoe behooren in de
eerste plaats zij, die gedurende zeer vele jaren kosteloos
voor arme réchtzoekenden hebben gewerkt. Ik zoude bepaald willen zien, dat een twintigjarig lidmaatschap van
een bureau recht geeft op lidmaatschap van den raad, wanneer daarin eene vacature is. Men mag dan evenwel geen
lid van dat bureau blijven.
GEENE RECLAME MAKEN

Men mag noch direct noch indirect reclame maken als
advocaat. Ik heb eens gezien, dat een advocaat de volgende
advertentie plaatste: „Mr. zoo en zoo, advocaat te daar en
daar, in die straat, nummer zooveel, telephoon nummer
zooveel". Alleen het spreekuur stond er niet bij; hij was
blijkbaar altijd te spreken. Die advertentie stond nu eens
gewoon in de courant, dan eens op haren kop. Niet te vragen
wat de raad van toezicht met dien reclamemaker deed!
Maar de schijnheiligheid is de wereld nog niet uit. Er zijn
er, die, minachtend neerziende op die reclamemakers, dé
zaken aannemen van iemand, die voor hen reclame maakt.
Ik heb het bijgewoond, dat een zaakwaarnemer boven aan
de trap der Rechtbank stond. Zoodra een boertje met eene
dagvaarding kwam, was het: „je kunt niet verschijnen zonder
procureur ! Ga naar mijnheer die en die, die zal je goed helpen."
Er is eene plaats in Nederland, waar een advocaat dit zelfde
voor zich deed aan het station zonder gestraft te worden!
Of iets reclame .maken is of niet, hangt van de bedoeling
af en moet dus in ieder geval door den raad van toezicht
beoordeeld worden. Men kan wel zeggen, dat ik dit boekje
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schreef om reclame te maken, hoewel mijn, eénig doel was:
nuttig te zijn voor de jonge balie van Nederland. Maar het
is niet de vraag wat men zeggen kan, maar wat de waarheid
is. Zoolang er nog onderscheid is tusschen eenen kruidenier
en eenen advocaat, moet elk zichzelven aanbevelen streng
gestraft worden.
-i')Waarom maak ik zulk hooghartig onderscheid tusschen
twee vakken? Omdat het eene een egoïstisch vak is en het
andere een altruïstisch vak. De kruidenier kruideniert alleen
om geld te verdienen, de fatsoenlijke advocaat praktizeert
in hoofdzaak om zich nuttig te maken. De advocaat, die
alleen om geld te verdienen praktizeert, staat volkomen
gelijk met eenen kruidenier. Natuurlijk mag een advocaat, die
fatsoenlijk praktizeert, wel geld aannemen, maar dat is
niet het doel, althans niet het einddoel van zijne praktijk.
Advertenties, dat men zich gevestigd heeft, dienen meestal
slechts voor reclame. Advertènties, dat men verhuisd is,
dienen meestal niet voor reclame- Daarom zijn de eerste niet
geoorloofd, de tweede wel. Ons kantoor moet netjes maar
eenvoudig zijn; zoo ook ons naambordje en ons postpapier.
Men vindt de namen van sommige advocaten op eens anders
postpapier, ja zelfs op eens anders deurpost.
Het vroegere Parijsche systeem om namen op deuren en
postpapier te verbieden gaat mij te ver. Men moet te vinden
zijn. Ik kan echter begrijpen, dat de conseil te Parijs er
toe gekomen is, want waar is de grens? In advertenties,
welke een advocaat moet plaatsen, bij voorbeeld als curator,
wordt dikwijls ook reclame gemaakt. Geheel onnoodig wordt
er dan bij gezet, dat de curator advocaat is. Reclame maken
is zeer begrijpelijk, wanneer de praktijk niet komt, maar
blijft 'afkeurenswaardig. Het doel heiligt de middelen niet.
NIET PRAKTIJKZIEK ZIJN

Het najagen van de praktijk om haar geldelijk voordeel
is even afkeurenswaardig als het trouwen van een meisje
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om haar geld. Toch gebeurt dat praktijknajagen herhaaldelijk. Het is ongeloofelijk op hoe velerlei wijzen men praktijk
tracht te krijgen. Er zijn er, die eene praktijk overnemen of
zich inkoopen bij eenen advocaat. Er zijn er, die in het huis
van eenen advocaat, die er eene drukke praktijk had, kantoor gaan houden. Er zijn er, die de weduwe van eenen advocaat met drukke praktijk trouwen!
Er zijn er, die familieleden gebruiken om de cliènten naar
hun kantoor te jagen. Er zijn er, die aan confrères en aan
honderden anderen, die zij niet kennen, per circulaire mededeelen, dat zij zich gevestigd hebben of dat zij verhuisd zijn.
Er zijn er, die aanbrengprerniën voor zaken geven of het
honorarium met den correspondent deelen, om zoo diens
zaken te krijgen. Er zijn er, die in betrekkingen gaan, waaiv
van zij geen verstand hebben, om relaties te krijgen. Er zijn
er, die naar de kerk gaan om praktijk te krijgen!
Mededeeling per circulaire van associatie van advocaten
aan menschen, die geenen van beiden kennen, is een zeer
gewone vorm van reclame. Ik heb eens eene circulaire gezien van twee advocaten, die zich dissocieerden en daarvan
kennis gaven onder mededeeling, dat een hunner in den
handel ging, terwijl de ander in de advocatuur bleef, en die
ander hoopte hetzelfde vertrouwen te genieten, dat de maatschap tot dusver genoten had! De zaak werd op denzelfden
voet voortgezet! De tijd zal nog komen, dat advocaten sandwiches laten loopen!
En welke praktijk jaagt men na? Alleen winstgevende
praktijk; zoo het kan, praktijk, die tevens netjes is; zoo het
met kan, praktijk, die niet tevens netjes is. Het kan aan
jonge advocaten niet genoeg gezegd worden: doet alles om
eene mooie praktijk te verdienen en niets om praktijk te
krijgen. Er is slechts ééne eervolle manier om praktijk te
krijgen, die is: de zaken, welke men heeft, zoo goed mogelijk
behandelen, ook al zijn zij kosteloos. Men praktizeert om
zich nuttig te maken, het geldelijk voordeel moet bijzaak
zijn. Daarbij komt, dat de zoo begeerde drukke praktijk
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ook hare keerzijde heeft. De zorgen en moeite van eene
drukke praktijk mogen niet afschrikken, maar men moet
ze niet over het hoofd zien. Er zijn er, die onder de praktijk
gebukt gaan.
ER GEENEN ZAKENAANBRENGER OP NA HOUDEN

Groot is het aantal der advocaten, die er eenen zakenaanbrenger op na houden. De een gebruikt er zijnen oudsten
klerk voor, de ander zijnen deurwaarder, een derde eenen
zaakwaarnemer. Soms is de verhouding omgekeerd en houdt
de deurwaarder of de zaakwaarnemer er eenen advocaat op
na Er was ergens een advocaat, die kantoor hield op een
zaakwaarnemerskantoor. Het ergste is, wanneer de advocaat
in de processtukken van den deurwaarder niets mag veranderen en ze als procureur teekenen moet.
Bij het kantongerecht denkt men te procedeeren tegen
deurwaarders of zaakwaarnemers en procedeert men dikwijls
tegen advocaten. Bij de rechtbank denkt men te procedeeren
tegen advocaten en procedeert men dikwijls tegen deurwaarders of zaakwaarnemers. Natuurlijk krijgt de zakenaanbrenger percenten of wel de advocaat krijgt een klem
salarisje Het scheelt natuurlijk veel of de advocaat vrij
büjft tegenover den zakenaanbrenger, maar strafbaar moet
het toch altijd zijn.
Mii is destijds een aanbod door een groot zaakwaarnemerskantoor gedaan. Ik zou alle zaken te 's-Gravenhage krijgen
onder twee voorwaarden. Vooreerst moest mijn naam op
hun postpapier. Vervolgens moest ik in mijne declaratie bij
het verliezen der zaak een sommetje voor hen zetten. De
Heeren zeiden aan hunne cliënten, dat dezen ingeval van
verlies niets behoefden te betalen dan de procureursdeclaratie,
en nu moest ik zorgen, dat zij dan toch wat kregen! De
Heeren zijn naar een ander gegaan, die ze aannam Ik weet
evenwel niet of aan dien anderen advocaat dezelfde voorwaarden gesteld zijn.
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Bespottelijk is de voorliefde van het publiek voor zaakwaarnemers. Zelfs beschaafde menschen doen daaraan mede.
Er zijn verscheidene advocaten, die dat aanmoedigen. Dat
komt er van als geldverdienen hoofdzaak is. De jonge advocaat
moet geld verdienen altijd als bijzaak en nuttig zijn als hoofdzaak beschouwen. Dat beloont zich op den langen duur en
beter geene praktijk dan scharrelpraktijk. Ons vak staat te
hoog om ter beschikking van zaakwaarnemers te staan.
DE CLIËNTEN NIET BEZOEKEN

De dokter bezoekt zijne patiënten, de advocaat wacht
zijne cliënten af. Ik zou niet graag eenen gulden geven voor
iederen advocaat, die tegen dien regel zondigt, maar de regel
is juist. Uitzondering is het geval, dat de cliënt niet kan
komen door ouderdom, gebrek of ziekte. Dames kunnen best
komen; men behoeft voor haar geene uitzondering te maken.
Men mag de praktijk niet naloopen, maar moet ze afwachten.
Cliënten bezoeken zoude ontaarden in cliënten opzoeken;
Het houden van zitdagen is ook uit den booze. Men gaat
dan als het ware halverwege naar den cliënt toe. Dat is goed
werk voor eenen kiezentrekker of rheumatiekverdnjver
maar niet voor eenen advocaat. Wie de advocatuur als een
hoogstaand vak beschouwt, kan dat zitdagen houden niet
goedkeuren. Er is natuurlijk niets tegen om het den cliënt
gëmakkelijk te maken, maar er is alles tegen om hem te lokken
en dat doet de zitdagenhouder feitelijk. Er is geene sprake
van, dat de zitdag gehouden wordt in het belang der cliënten,
en dat is juist de fout.
MATIG DECLAREEREN

Niets is in de advocatuur zoo moeilijk als goed declareereru
Eene declaratie maken, welke noch te hoog noch te laag is,
vereïscht veel ervaring. Vaststaat, dat men niet percents^
gewijs mag declareeren. Wij worden gehonoreerd naarmate
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van den dienst, welken wij bewezen hebben, niet naarmate
van het geïncasseerde bedrag. Ook mogen wij geen deel def
winst bedingen, want wij mogen geen belang hebben bij hét
procés. Het pactum de quota litis is van oudsher verboden.
Ook staat m.i. vast, dat men niet alleen niet te hoog, maar
ook niet te laag mag declareeren. In de advocatuur mag
geene sprake zijn van concurrentie, tenzij in den zin van
wedstrijd om nuttig te zijn; maar dat neemt niet weg, dat
men zijnen confrères het brood niet uit den mond mag halen.
Bovendien moet men zijn vak hoog houden en dit doet men
niet wanneer men de vruchten van zijnen geest voor een
schijntje verkoopt. Het is beneden onze waardigheid ons met
halfgeld te laten betalen. Daarom mag men zich bij faillissement van eenen cliënt ook niet met percenten doen betalen'.
Ons tarief is verouderd en daardoor te laag en is onvolledig (in tegenstelling met het procureurstarief, hetwelk men
slechts heeft te verdubbelen). Eene conferentie, besogne of
vacatie met of voor cliënt zoude ik gesteld willen zien- op
f 3.60 per half uur (eene conferentie in eene vreemde taal
dubbel). Het schrijven of lezen van eenen brief op f 1.80 per
half uur (in eene vreemde taal dubbel). De redactie van seen
request zoude ik bij den Kantonrechter gesteld willen zien op
f 9.—, bij de Rechtbank op f 18.^-, bij het Hof op f 36.—
en bij den Hoogen Raad op f72.—. Eene concept-dagvaarding zoude ik gesteld willen zien bij den Kantonrechter op
f 18.—, bij de Rechtbank in eersten aanleg op f 36.—., in
appèl op f 18.—, bij het Hof op f 18.— en bij den Hoogert
Raad op f 144.—. Een pleidooi zoude ik gesteld willen zien
bij den Kantonrechter op f 36—, bij den Président dér Rechtbank op f 72—, bij de Rechtbank op f 144.—, bij het Hof
op f 288.— en bij den Hoogen Raad op f 576.— (alles met
de voorbereiding ingesloten). In strafzaken zou ik die getallen op de helft gebracht willen zien.
Ten slotte zoude ik eene comparitie gesteld willen zien op
f5.40, eene plaatsopneming op f7.20, assistentie bij getuigenverhoor of bij verhoor op vraagpunten op f 9.— per
;
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uur, redactie van stukken op f>7.20 per half uur, examinariè
van stukken op f 3.60 per half uur en eene vacatie i n eëtiè
niet aangrenzende gemeente op f 36.— per dag.
A l de genoemde of bedoelde getallen zijn m a x i m a ; dé
helften daarvan zijn de minima; het gemiddelde moet de
regel zijn.
- A a n arme menschen mag men niets declareeren, aan rijke
menschen niet meer omdat zij rijk zijn.
E r is niets tegen hoog declareeren, wanneer de bewezen
dienst groot is geweest en er is niets tegen zeer hoog decla>
reeren, wanneer de bewezen dienst zeer groot geweest i$,
maar men ga nooit boven die grens. De grootte van den bè>wezen dienst moet het criterium van ons honorarium zijn.
Op de toepassing daarvan komt het aan.
Het is altijd goed, wanneer men een zeker bedrag i n zijn
hoofd heeft, dit te modereeren, daar men onwillekeurig
overdrijft. E e n confrère van mij, die declareeren kon, dat
den gedeclareerde de tranen over de wangen liepen, placht
te zeggen: „declareeren is maar.een durf". Wanneer men
4en moed er bij haalt, wordt de declaratie zeker te hoog.
Mijn advies is: declaseer zóó, als gij als eerlijk mensen
•meent te mogen declareeren, niet hooger en niet lager. Neem
als eenheid de een-tachtig (voor zoover het tarief u iït dèft
steek laat) en vermenigvuldig die m é t het aantal werkuren,
welke gij volgens uw boek aan de zaak hebt besteed (het is
noodzakelijk alles op te schrijven). Het belang der zaak en
de moeilijkheden van het werk geven u recht op hooger
declareeren; gij kunt naarmate daarvan de eenheid ver^
veelvoudigen. Modereer ten slotte met een bedrag van eenige
bet eekenis.
Men mag het bedrag van het honorarium niet vooraf opgeven. Wij doen geen aangenomen werk. W e l mogen wij
zeggen hoeveel de behandeling der zaak hoogstens zal kosten.
Vooruit declareeren (behalve i n strafzaken) en tusschentijds declareeren is fout. Men wachte op honoreering totdat
de dienst bewezen is. Voorschot vragen voor honorarium mag

een advocaat niet. Retentierecht heeft hij niet. Blancodeclaraties veroorzaken moeilijkheden.
Fooien geven bij declaraties is eigenlijk kruideniersmanier.
Ik zie echter geene kans om tegen het fooienstelsel in te
gaan. Nu de een het doet, kan de ander het niet laten.
Executie van advocaten-declaraties moet zooveel mogelijk
vermeden worden. Het honorarium is eene vrijwillige belooning. De wet geeft echter het recht om taxatie te vragen
en de getaxeerde declaratie te doen- executeeren. Wie van
dat recht gebruik maakt moet dat doen op eene fatsoenlijke
manier. Meermalen worden de getaxeerde declaraties uit den
duim gezogen en dan nog wel uit den duim van eenen ondergeschikte, bij wjen men dan tevens de waarheidsliefde weghaalt. Eene gephantaseerde declaratie is eene verzameling
van leugens.
GEEN HANDEL DRIJVEN

De wetgever is zoo vriendelijk geweest ons te verplichten
procureur te zijn (zeer ten nadeele van de rechtzoekenden).
Ons mooie vak heeft nu de vernedering ondergaan van
samengekoppeld te zijn aan een werktuiglijk vak. Het is
als een dokter, die apotheker er bij moet zijn. Laten wij
nu niet zeiven ons vak nog meer naar beneden halen! Verlaat
het vak, indien gij er geen bestaan in vindt, maar verbind
het niet met eene handelsonderneming.
Doel der handelsonderneming is winst behalen. Doel der
advocatuur is nuttig zijn. Met de advocatuur mag samengaan matig declareeren, maar geen winstbejag. De advocaatkoopman moet het eene oogenblik belangeloos en het andere
oogenblik baatzuchtig zijn. Vooral de geldhandel trekt vele
advocaten aan. Advocaat en directeur eener hypotheekbank
is eene zeer gewone combinatie. De wetgever behoorde de
uitoefening van een winstgevend beroep aan de advocaten
te verbieden.
De advocaat, die tevens van geldleeningen tegen rente
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zijn beroep maakt, ziet in de advocatuur eenvoudig eene
geldwinning. Voor hem is in de advocatuur geen nobile
officium gelegen. Hij ziet het altruïstische karakter van ons
vak niet. Hij begrijpt niet, dat hij in kostelooze zaken even
goed moet optreden. Hij kent zichzelven niet als den man
van vertrouwen, op wiens belangeloosheid door velen gesteund wordt. Als hij hetzelfde als kruidenier kon verdienen,
zou hij er even goed kruidenier bij zijn.
Men wil gaarne den naam van advocaat en het geldelijk
voordeel der advocatuur hebben, maar de aan dit vak verbonden plichten van welwillendheid en zoo noodig van belangeloosheid laat men liefst ter zijde. De advocaat-koopman
moge zoo knap zijn als tien confrères samen, hij is geen
aanbevelenswaardig advocaat. De ware advocaat is niets
dan advocaat, voor zoover de wet dat mogelijk maakt. Vooral
mag hij geen commissaris eener handelsvennootschap zijn,
daar hij dan handel drijft met zijnen naam.
De cliënt, die bij den advocaat-koopman komt, weet dat
het doel van zijnen raadsman niet is hem te helpen, maar
geld aan hem te verdienen. De cliënt, die bij den advocaat,
die geen koopman is, komt, heeft de kans bij een welwillend
man te komen, die hem te zijner tijd wel eene declaratie
zal sturen, maar wiens streven toch gericht zal zijn op het
hem helpen. Hoe kan men den man vertrouwen, die u schijnbaar met de grootste belangstelling aanhoort, maar feitelijk
alleen aan zijne portemonnaie denkt? Een goed koopman
is een slecht advocaat.
GEEN KAMERLID ZIJN

Het peil der Tweede Kamer is volgens sommigen zoo gedaald, dat het voor eenen advocaat gevaarlijk is in die atmosfeer te verkeeren. Dit is echter de reden niet, waarom ik
mijnen jongeren corifrères afraad zich in de politiek te begeven.
Diti kamerlidmaatschap vereischt te veel tijd. A l heeft een
jonge advocaat veel vrijen tijd, hij moet'dien geven aan zijn
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vak. Kosteloos advocatenwerk is er altijd genoeg. Deadvocaa't,
die lid is van de 2e Kamer, kan dikwijls slechts twee van de
zes dagen op zijn kantoor zijn.
Bovendien: een advocaat moet niet doen aan de politiek
Dat wil volstrekt niet zeggen, dat hij karakterloos moet zijn
of geene vaderlandsliefde moet hebben; maar hij moet niet
doen aan partijpolitiek. De partij moge hem .cliënten aanbrengen, maar hij verlaagt zijn vak daardoor. De advocaat
moet zich houden buiten den strijd der partijen. Zijne deur
moet openstaan voor iederen eerlijken rechtzoekende. Zijne
studeerkamer moet beschikbaar zijn voor iedere rechtvaardige zaak. De advocaat moet zijn een priester des rechtsi,
die geen onderscheid tusschen de politieke partijen maakt.
BETROUWBAAR ZIJN

'*>'
!

Er was eens een advocaat, die het volgens velen ver ah
de wereld gebracht had. Hij was echter bekend als iemand,
die dikwijls aan zijne afspraken trachtte te ontkomen. Wanneer men met hem eene afspraak maakte, zei men altijd;
„zwart op wit!". Indien het karakter van dien advocaat later
niet veranderd is, vind ik, dat hij het niet ver in de wereld
gebracht heeft.
. . Een andere advocaat kwam bij eenen schuldeischer ivan
rijnen cliënt, die beslag had doen leggen op, diens goederen.
«Hef dat beslag op", zei de advocaat, „dan zal ik u die !ên
die som geven en ik zal den inboedel te gelde maken en u
uwe portie geven." Het beslag werd opgeheven, de som en
de portie kwamen niet en de advocaat werd geschorst.
De eerste eisch, aan een fatsoenlijk advocaat te stellen,
is zijne betrouwbaarheid. Iedere advocaat moet zijn eigen
. bankier zijn, wiens beloften als banknoten geaccepteerd
worden De advocaten hebben bij het volk den naam van
leugenaars- zij moeten toonen liefhebbers der waarheid
te zijn. Waarheidsliefde en woordhoudendheid vormen sameïi
de betrouwbaarheid.
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Eene leugen in een processtuk is evenzeer eene leugen
als elke andere leugen. Men mag niets ontkennen wat riieh
weet dat waar is. De jonge advocaat mag dit wel bedenken,
want het Wemelt van slechte voorbeelden op dat gebied. >Op
de zitting van het Kantongerecht hoort of leest hij bijna
niets anders dan onsplitsbare bekentenissen; dat zijn feitelijk
ontkentenissen, ook van datgene, .wat niemand betwist.
Alleen daar, waar het niet mogelijk was zich bewijs te ver^
schaffen of waar het gewoonte is geene quitantie te nemen,
mag men zich van de onsplitsbare bekentenis bedienen.
! De rechter moet de zekerheid hebben, dat, wanneer een
advocaat een feit stelt, dit naar des stellers beste weten
juist is. De rechter moet weten, dat wanneer een pleiter eene
rechterlijke uitspraak of eenen schrijver citeert, die aan
haling juist is. Dan alleen handelt de advocaat behoorlijk
en dan alleen heeft hij het oor van den rechter. Hoe knapper
een advocaat is, des te beter, maar de knapste advocaat is
zónder betrouwbaarheid niets waard.
L

NIET REKKEN, NIET SCHELDEN, N3ET»"'C!HICANEEREN 3 i

Ofschoon uitstel vragen ter rolle regel is, heb ik bijna
nooit eenen tweeden of verderen termijn voor eene conclusie
gevraagd. Het nut van schelden heb ik nooit ingezien.
Chicanes (d. w. z. letterknechterijen) heb ik steeds geminacht. Ik heb steeds gemeend, dat men> zich bepalen moet
tot het geschil, dat partijen verdeeld houdt.
ISK»:
Dit alles is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Wanneer de tegenpartij, aan het qualificeeren gaat (ik noem
dat schelden), noodelooze uitstellen vraagt of eene onwinbare
exceptie voorstelt, dan toch zakelijk te blijven is voor een
jong advocaat, wiens bloed gemakkelijk aan het koken te
brengen is, zeer moeilijk. Toch moet hij zakelijk blijven.
Geschillen tusschen de procesvoerders behooren niet in de
processen thuis. Den rechter verveelt dat twisten, den advo*
Caat verlaagt het.

18
In één woord gezegd beteekent het voorgaande: dat men
fatsoenlijk procedeeren moet. Men moet niet het voorbeeld
van aijne tegenpartij volgen, maar zijnen eigenen fatsoenlijken
weg gaan. Het is beter een proces te verliezen dan het op
eene onfatsoenlijke manier te winnen. De fatsoenlijke
procesvorm heeft bovendien het voordeel, dat de processtukken korter worden. De lange processtukken vermoeien
den rechter noodeloos.
Laat een ander procedeeren zooals hij wil. Laat hem chicaneeren, laat hem schelden, laat hem rekken. Hij zal er spoedig
mede eindigen, wanneer hij niet in den zelfden geest beantwoord wordt. Verdedig u tegen den chicaneuzen aanval,
maar chicaneer niet. Toon dat gij de procesfouten gezien
hebt, maar doe afstand van het gebruik daarvan. Die anders
denken, zeggen: procedeeren is gooien met steenen; is de
eene niet raak, de andere is raak. Voor u komt het er op aan
met welken steen gij gooit.
Men verwondert zich wel eens, dat de eene confrère zulk
eenen goeden naam heeft en de andere zulk eenen slechten.
De rechters maken uwen naam, zegt men; maar ik zeg: gij
maakt dien zelf! Wanneer de rechter ziet, dat gij u bepaalt
tot het geschil der partijen en dit met alle kracht in uwen
geest tracht te doen beslissen zonder onfatsoenlijke middelen',
dan hebt gij door 's rechters sympathie de zaak al half gewonnen. In elk geval hebt gij er eenen goeden naam medé
gewonnen. Voor eenen advocaat is een goede naam veel meer
waard dan eene goede praktijk.
GEENE KWADE ZAKEN AANNEMEN

Wie als advocaat aankomt, wil natuurlijk geen advocaat
van kwade zaken worden. Daartoe moet hij weten wat eene
kwade zaak is. Een bekend advocaat van kwade zaken zeide
eens: „ik zou de goede zaken ook wel nemen, indien ze maat
kwamen." Of de goede zaken komen heeft evenwel met dê
vraag, wat eene kwade zaak is, niets te maken. Het antwoord
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hjkt heel eenvoudig: eene kwade zaak is eene zaak, die niet
goed is. Maar dat antwoord verplaatst de vraag slechts.
Men noemt eene kwade zaak: eene vordering of verwering,
welke op de wet maar niet op de rechtvaardigheid steunt.
Wat rechtvaardigheid is, heb ik in mijn boekje „Karakter"
getracht aan te toonen. Ik definieer dat begrip daar als
volgt: de wil om aan iedereen zijn verdiende loon te geven.
„Iedereen te geven, wat hij verdient en in den uitersten nood
wat hij behoeft, dat is rechtvaardigheid." De jonge advocaat,
die goed opgevoed is, weet dat zelf wel, maar niet alle jonge
advocaten zijn goed opgevoed.
Sommige ouders zijn er op uit om, zonder hunnen zoon
eene goede opvoeding te geven, hem voor eene goede betrekking te doen opleiden. Zoo ontstaan de advocaten van
kwade zaken. Wie zóó als advocaat aankomt, voltooie zélf
zijne opvoeding. Na die zelfopvoeding zal hij begrijpen, dat
men alleen dan eene vordering instelt, wanneer de cliënt
het te vorderen bedrag hoe dan ook heeft verdiend. Eene
kwade zaak is elke zaak, waardoor men iemand iets bezorgt
wat hem niet toekomt (daargelaten of het hem naar de wet
toekomt) of onthoudt wat hem wèl toekomt.
Vooral jonge advocaten moeten hiermede zeer voorzichtig
zijn. Wie eens den naam heeft van advocaat van kwade
zaken, behoudt dien levenslang. Vooral ongunstig bekend
staande zaakwaarnemers speculeeren op de onervarenheid
en op het verlangen naar praktijk van jonge advocaten en
geven hun kwade zaken. Soms doen oudere advocaten uit
andere plaatsen dat. Tracht u in uw vak nuttig te maken,
zoo het kan met honorarium, zoo het niet kan zonder dat;
dan ontloopt gij van zelf de kwade zaken.
Sommige menschen denken, dat de strafzaken de kwade
zaken zijn. Dat is niet zoo. Evenzeer als het chicaneeren
veel meer voorkomt in burgerlijke zaken dan in strafzaken
evenzeer bevinden zich veel meer kwade zaken onder de
burgerlijke dan onder de strafzaken. De strafzaken staan
in kwaden reuk, omdat slechts zelden een onschuldige terecht-
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staat. Maar iedere verdachte moet rechtsbijstand hebben en
bijna altijd is er eene lichtzijde aan, te wijzen. Het feit, dat
eenige advocaten zich alleen uit eigenbelang toeleggen op
strafzaken, belet niet, dat velen ook hier het recht trachten
te doen zegevieren.
Een proces, waarbij de wet ontdoken wordt, is niet altijd
eene kwade zaak. Het is dat, waar de wet rechtvaardig is.
Ons vak is: het recht te doen zegevieren. Dat kunnen wij
niet altijd zonder ontduiking van de wet. Men ziet dit dikwijls
waar het verbod van echtscheiding met onderlinge toestemming ontdoken wordt. Dit is in zijne algemeenheid
een onrechtvaardig verbod. Indien voor de kinderen gezorgd
wordt, is er geen publiek belang bij de echtscheiding betrokken. Zulk een proces wordt evenwel eene kwade zaak,
wanneer men in strijd komt met de waarheid. Men mag
niet stellen dat iemand overspel gepleegd heeft, wetende
dat hij het niet gepleegd heeft. Wij moeten de waarheid
hoog houden. Natuurlijk is wetsontduiking niet aan te bevelen, maar niet elke wetsontduiking is eene kwade zaak.
De jonge advocaat, die zich buiten de kwade zaken wil
houden, doet verstandig ook eens de meening van eenen
ouderen te vragen. Hij wende zich dan tot iemand, die ervaren en welwillend is. Dat een oudere confrère eene drukke
praktijk heeft, is voor hem geene voldoende reden om dien
tot raadgever te kiezen. Zelfs dat die oudere in den raad
van toezicht zit, is niet altijd eene voldoende reden. Indien
er een stage is, kan hij zich wenden tot zijnen patroon. Indien
de adv.-proc.-docent er is (zie blz. 5), kan hij zich tot hem
wenden.
De jonge advocaat moet niet denken, dat een kosteloos
proces geene kwade zaak kan zijn. Van het armenrecht
wordt ook misbruik gemaakt. De onvermogende kan ook
eene onrechtvaardige vordering of een onbehoorlijk verweer
hebben. Dergelijke kwade zaken zijn dubbel slecht, want
op den onvermogende is niets te verhalen. De gratis-admissie
wordt verleend, tenzij de vordering klaarblijkelijk van allen
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grond is ontbloot. Maar eene vordering, die gegrond is, heeft
nog niet eenen behooriijkeni-grond. De wet moet eischen,
dat de-vordering of het verweer eenen behoorlijken grond
heeft en dat de aanvrager werkelijk onvermogend is.
Ook in cassatie mag men geene kwade zaken aannemen.
Het gaat in cassatie om de vraag of de wet goed toegepast
is, maar men mag het onrecht niet doen zegevieren. De
advocaat, die bij het aannemen, eener cassatiezaak niet let
op fatsoen, maakt misbruik van zijne kunde. Men moet
onderscheid maken tusschen het aannemen en het behandelen
eener cassatiezaak. De zaak, welke men in eersten aanleg
niet zoude aangenomen hebben, mag men ook in cassatie
niet aannemen. Het is in cassatie moeilijker dan in eersten
aanleg te weten of de zaak fatsoenlijk is, maar het is mogelijk.
NIET BUITENAF PLEITEN

O Er zijn verscheidene advocaten, die buitenaf pleiten.
Sommige pleiten het heele land door. Dat mag volgens de
Wet, maar behoorlijk is het niet. Waar eene balie is, die
voldoende krachten heeft, mag men haar geen werk afnemen.
Het belang der cliënten is hoofdzaak en de cliënten zijn vrij
om hunnen advocaat te kiezen, maar het belang der confrères mag niet geheel uit het oog verloren.worden. Dat een
ander het doet, is voor u geene reden om het ook te doen. De
Rotterdamsche advocaat, die meent geld te kunnen verdienen
te 's-Gravenhage, moet zich te 's-Gravenhage vestigen, maar
niet te Rotterdam en te 's-Gravenhage praktizeeren. Men
moet met een matig inkomen tevreden zijn. Het mooie gaat
van ons vak af, wanneer geldzucht de drijfveer is. Buitenaf
pleiten is niet confraterneel.
Het beste bewijs, dat ik deze zaak goed inzie, is dat het
in kostelooze zaken precies zoo gaat als ik dat voor de betalende zaken wenseh. De reiskosten en verdere verschotten
zijn in vele kostelooze zaken geen bezwaar en mogen geen
bezwaar zijn waar het belang van den cliënt dat eischt.
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Toch denkt bijna niemand er aan om in kostelooze zaken
buitenaf te pleiten. Dat buitenaf pleiten geschiedt dus meestal
niet in het belang van den cliënt maar in het belang van den»
advocaat.
Met buitenaf pleiten bedoel ik: elders pleiten dan bij zijn
eigen Hof of bij zijne eigene Rechtbank. Bij den Hoogen
Raad zoude ik evenals te Parijs eene afzonderlijke balie
wenschen. Bij de Hoven en Rechtbanken moet iedere balie
haar eigen terrein hebben, waarbinnen de leden der andere
balies in den regel niet pleiten mogen. Men moet zorgen,
dat de advocaten leven kunnen, en dat kunnen zij niet wanneer leden van eene andere balie hun werk komen doen.
Alleen waar het buitenaf pleiten geschiedt in het belang
van den cliënt zoude ik eene uitzondering willen maken.
GEHEIMHOUDING BETRACHTEN

Op de advocaten rust de plicht der geheimhouding. Men
moet bij den advocaat kunnen komen zooals de Katholiek
bij zijnen biechtvader komt. „Wat gij hier zegt, blijft hier!"
moest binnen elk advocatenkantoor geschreven staan. Zelfs
in ïechte moet de advocaat zich op zijnen plicht tot geheimhouding beroepen, niet in zijn belang maar in het belang
van zijnen cliënt. De plicht tot geheimhouding moet in ons
eedsformulier voorkomen. Hiertegenover staat, dat de advocaten niet elke confidentie mogen aannemen. De cliënten
komen niet bij hunne raadslieden om hunne plannen te
openbaren maar om hunne rechtmatige klachten mede te
deelen. Het mededeelen van misdadige voornemens geeft
geene aanspraak op geheimhouding. De plicht tot geheimhouding maakt den advocaat tot vertrouwensman, dat wil
zeggen: geeft den schoonsten vorm aan zijn vak. Daarom
mag een advocaat ook nooit tegen zijn gewezen cliënt procedeeren. Daarom ook mag men de ontvangen brieven niet
door eenen klerk doen openen, zooals sommige advocaten
doen, Wat de tegenpartij zegt, behoeft men niet geheim te
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houden, maar men mag van zijn -kantoor geenen valstrikmaken. Daarom mag een advocaat niet als getuige optreden
in eene zaak, welke op zijn kantoor behandeld is.
In strafzaken moet de plicht der geheimhouding ook
worden betracht. Men mag de geheimen van den verdachte
niet verraden. Indien echter een verdachte, die ontkend,
heeft, tegenover zijnen advocaat bekent, mag de advocaat,
zijne onschuld niet bepleiten. De advocaat doet dan het
beste zich te onttrekken en, indien dat niet kan, op dé lichtzijde te wijzen. Men mag geenen schuldige door de mazen
der wet doen kruipen.
OPEN KAABT SPELEN

De advocaten moeten elkander bestrijden met open vizier:
Wij mogen geene stukken overleggen zonder daarvan aan
de tegenpartij inzage of afschrift te geven. Ook is het niet
geoorloofd zich, wanneer men aan het procedeeren is, met
een verzoek of een verzoekschrift tot den rechter te wenden,
buiten de tegenpartij om. Alleen bij voorloopig getuigenverhoor is dit geoorloofd, omdat het daar niet anders kan,
maar dit heeft ook slechts weinig bewijskracht. Wanneer
men in een contradictoir proces een verzoekschrift aan de
Rechtbank of aan het Gerechtshof indient, behoort men
daarvan een afschrift aan de tegenpartij te zenden of, indien, dat niet kan, aan de tegenpartij kennis te geven, dat
het is ingediend, opdat deze het ter griffie kunne inzien.
Men kan er niet op rekenen/ dat de Rechtbank of het Hof
van de indiening kennis geeft aan de tegenpartij, daar de
wet dit niet voorschrijft. Bij het proces is het er niet om
te doen, dat de slimste partij het wint, maar dat de partij,
die gelijk heeft, het wint, en daartoe moeten de partijen
elkander op alle punten kunnen tegenspreken. Daarom mag
men ook niet pleiten „met gedekte schotels", d.w.z. met
conclusies, waarin feitelijk niets staat. Ook moet men den
rechter volledig inlichten en hem geene onvolledige productie
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geven. Het overleggen van pleitnota's moet verboden zijn,
want men kan een deel daarvan onuitgesproken laten.
Oök in strafzaken moeten de advocaten open kaart spelen.
De advocaten moeten ridderlijk tegenover het openbaar
ministerie optreden. De officier van justitie en de procureurgeneraal moeten, evenals de president, eenigen tijd vóór de
openbare behandeling der zaak weten wie als verdediger
optreedt en wie diens getuigen zijn. Zooals de balie wensent
behandeld te worden door het parket, moet het parket behandeld worden door de balie.
ZOO G O E D

MOGELIJK

PRAKTIZEEREN

Evenals iedereen, die een vak uitoefent, moet ook de advocaat zijn vak zoo goed mogelijk uitoefenen. Vooreerst mag
hij niet aanraden wat hij zelf niet mag doen. Ook mag hij
slechts dan doen wat de cliënt wil, wanneer dit behoorlijk
en - verstandig is. Vervolgens moet hij zoo goed mogelijk
adviseeren, de stukken zoo goed mogelijk maken en zijne
pleidooien zoo goed mogelijk voorbereiden en zoo goed mogelijk uitspreken. De advocaat moet,dus zijn iemand van een
goed karakter en van studie en welsprekendheid, die bovendien goed stellen kan. Daarbij moet eene groote ervaring
komen. Bij het adviseeren verdient voorzichtigheid, bij het
stellen kortheid, bij het pleiten verstaanbaarheid en duidelijkheid aanbeveling. Men pleite zoo weinig mogelijk door
voorlezen maar altijd met aanteekeningen. Men interrum.
peere niet. Pleit beleefd, pleit bescheiden! Doceer niet, oreer
niet, preek niet. Pleit niet vervelend maar ook niet grappig.
Pleit overtuigend! Pleit in de belangrijke zaken, maar niet
in den i aanleg van appellabele zaken. In ons land moet de
advocaat de drie talen zijner buren goed kunnen lezen,
schrijven en spreken. Ook in civiele zaken moet men de getuigenverhooren zooveel mogelijk zelf bijwonen. Alleen bij
hooge uitzondering mag men zich van eenen detective bedienen, en dan moet de advocaat hem aanhoudend contro*
n
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leeren. Associaties van advocaten onderling zijn geoorloofd,
maar niet met zaakwaarnemers. Men late zich niet in met
rteschenpersonen. Incassèeringen mag men aannemen, tenzij
de medelijdendheid dit verbiedt. Men mag niemand in
rechte betrekken voordat de minnelijke weg afgewandeld is.
Men moet elk schikkingsvoorstel terstond aan den cliënt
overbrengen. Men mag de tegenpartij niet op noodelooze
kosten jagen. Men mag zich geen bewijs verschaffen door de
tegenpartij er te laten inloopen, noch te zijnen kantore
noch ten huize van de tegenpartij. Van looze beslagen en
dreigementen, welke men niet uitvoert, moet men zich onthouden. Hoewel het niet noodig is er bepaalde kantooruren
op na te houden, moet men toch op werkdagen dagelijks op
zijn kantoor te vinden zijn. Zijne klerken moet men behoorlijk
behandelen. Met de getuigen en deskundigen der tegenpartij
mag men zich niet inlaten; met zijne eigene getuigen en
deskundigen mag men zich niet meer dan noodig inlaten. De
rechters moet men zoo eerbiedig mogelijk behandelen, maar
'zonder vleierij en zoo noodig met handhaving van zijn recht.
Buiten de rechtzaal herleven de gewone regelen der beleefdheid. Van de rechten der verdediging mag men geen misbruik
maken. In alle zaken pleite men zonder iemand te ontzien,
maar ook zonder iemand te beleedigen.
GONFRATERNEEL ZIJN

De advocaten moeten elkander als broeders behandelen,
de oudere broeders met beleefdheid. Wij mogen geen kwaad
spréken van elkander. Wij mogen elkanders betalende cliënten
niet aannemen, tenzij er eene goede reden voor de verandering
van raadsman is en het honorarium betaald is. Wij mogen
elkanders brieven en de uit hunnen aard vertrouwelijke brieven
van de cliënten niet overleggen of bepleiten. Wij mogen met
elkanders cliënten niet spreken of correspondeeren en moeten
'hunne brieven naar hunne raadslieden zenden. Wij mogen aan
elkander niet declareeren. Wij mogen geen gebruik maken
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,van elkanders vergissingen. Wij moeten elkander helpen
waar wij dit, zonder aan de rechtmatige belangen van onze
cliënten te kort te doen, kunnen doen. De confraterniteit
der advocaten is ook in het belang der cliënten, want de
advocaten kunnen geene zaak schikken, indien onder hen
geene goede verstandhouding bestaat. Het is een eigenaardig
verschijnsel, dat' de minder goede advocaten het meest
confraterneel zijn, maar dit neemt niet weg, dat de goede
advocaten ook confraterneel moeten zijn.
ONPARTIJDIG T R A C H T E N T E ZIJN

De schaduwzijde van ons vak is, dat wij eenzijdig worden
ingelicht. Daardoor nemen wij soms eene zaak aan, welke
wij niet zouden aangenomen hebben, indien wij de tegenpartij gehoord hadden of hare stukken gezien hadden. Daaraan
is niets te doen; maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat
wij onze zaken onpartijdig behandelen. Sommige rechterlijke
ambtenaren meenen, dat de zorg voor het algemeen belang
hooger staat dan de zorg voor bijzondere belangen. Dat is
m. i . niet zoo. De zorgen voor de belangen van anderen staan
even hoog. De voorwaarde voor die gelijkstelling is evenwel,
dat wij bij het behartigen van eens anders belang niet de
oogen sluiten voor de rechten van derden, zooals partijdige
menschen dat doen. Wij mogen niet in het belang van de
tegenpartij handelen (dit zoude praevaricatio zijn), maar
wij mogen haar de gelegenheid niet ontnemen om recht te
verkrijgen. Bemoeilijk de bewijslevering niet. Geef partij
de gelegenheid om te bewijzen wat zij beweert. Dagvaard
niemand om hem uit te sluiten als getuige. Executeer met
binnen den appèltermijn, indien het vonnis niet voorloopig
uitvoerbaar is. Belet partij het gebruiken der rechtsmiddelen
niet. Maak geen goed weerloos voor den beslaglegger; Verberg den naam en de woonplaats van uwen cliënt niet. Bedenk
dat het te doen is om de zegepraal van het recht!

27
NIET TEVENS AMBTENAAR ZIJN

Om tegen iedereen te kunnen optreden moet men van
niemand afhankelijk zijn. Geen ambtenaar is geheel vrij,
hoe hoog hij ook"zitten moge. Daarom moeten wij elke vaste
aanstelling bij staat, provincie of gemeente weigeren. Daarom
mogen wij ook geen notaris er bij zijn. Daarom is het ook
niet juist bij ons van ambtgenooten te spreken. Wij zijn
vakgenooten. Wij hebben een vak, geen ambt. Onze plicht
is onze eenige chef en moet dat zijn.
Ook moet men niet ambieeren plaatsvervangend kantonrechter, plaatsvervangend rechter of plaatsvervangend raadsheer te zijn. Het belang der rechtzoekenden eischt, dat de
rechter het werk van eenen rechter en de advocaat het werk
van eenen advocaat doet. Plaatsvervangend rechter zijn is
bij eenen advocaat even verkeerd als het bij eenen rechter
verkeerd zoude zijn plaatsvervangend advocaat te zijn.
BESLUIT

Bij dit weinige wil ik het laten, want een schrijver moet
zijne lezers niet vervelen. Ik heb eenige grepen uit de praktijk gedaan om den aanstaanden advocaten den weg te
wijzen naar de fatsoenlijke advocatuur. Langs dien weg
zullen zij niet met den raad van toezicht in aanraking komen
en een gerust geweten behouden. Natuurlijk is voor eenen
advocaat de eerste eisch, dat hij eene goede gezondheid en
een goed verstand heeft en goed onderlegd is. Ook welsprekendheid kan hij gebruiken en menschenkennis moet
hij zich eigen maken. Maar hoofdzaak voor het jonge lid
der balie is, dat de balie en de rechterlijke macht hem achting
kunnen toedragen en vooral dat hij achting voor zich zeiven
heeft.
De advocaat, die heel graag geld wil verdienen, maar
alleen op eervolle wijze, moet trachten zich in zijn vak zoo
nuttig mogelijk te maken en daartoe de zaken, welke hij
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heeft, zoo goed mogelijk behandelen en zich tot zijn vak
bepalen. Over slapte i n de praktijk behoeft hij zich niet erg
ongerust te maken. De praktijk gaat met buien. D a n heeft
men het druk; dan heeft men het slap. D a n verdient men
geld; dan verdient men geen geld. Maar nuttig zijn moet het
hoofddoel zijn. Wie zich nuttig maakt, wordt benut en dan
volgt de kostwinning vanzelf. Zoo alleen ontstaat eene balie,
waarop een land trotsch kan zijn. Zoo .alleen ontstaat een
corps van onomkoopbare mannen, die voor recht en waarheid
durven strijden tegen iedereen.
De jonge advocaat, die i n de praktijk w i l komen, zoekeeen kantoor, waar hij als stagiaire leeren kan, niet een groot
kantoor maar een goed kantoor; hij bepale zich geheel tot
zijn vak en make zich zoo nuttig daarin als hij kan, beloond
of onbeloond, en hij beschouwe daarbij als hoogste belooning:
eenen goeden naam!
's-Gravenhage, 1 Januari 1933
J.

M . VAN

STRIPRIAAN

LUÏSCIUS

