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De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Hugo Lamon

De plechtige opening 2.0 van het
gerechtelijk jaar
Het nieuwe jaar begint op 1 januari, maar in het onderwijs en in de gerechtelijke
wereld is dat traditiegetrouw 1 september. Wie advocaat is, herinnert zich nog
goed het imposante spektakel van de plechtige eedaflegging. Een leger vol rode
met decoraties gevulde toga’s, veel protocollaire stijfheid, lange toespraken en
de eedaflegging van de nieuwe stagiairs: het zal ook dit jaar weer verlopen zoals
het al 10, 20 en 30 jaar geleden was. En allicht zal ook dit jaar de magistratuur wat
wijze raad geven over hoe advocaten hun beroep moeten uitoefenen, waarbij
diezelfde magistraten de beroepsuitoefening uit hun eigen (vervlogen) advocatentijd in het achterhoofd houden. Ze zullen misschien voorzichtig laten vallen
dat de tijden veranderen en dat ook de rechtsbedeling nu anders wordt ingevuld,
maar wie uit is op grote vernieuwende ideeën over hoe het verder moet met de
advocatuur zal daar niet veel opsteken.
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Het is merkwaardig dat bij die eedaflegging de magistratuur de regie houdt van
het verhaal. Dat staat zo in de wet, zullen velen denken en sommigen misschien
ook luidop zeggen, maar het blijft toch verbazen dat weinigen dat ook echt willen
veranderen.
Op die manier geeft justitie ongewild het signaal dat de tijd er blijft stilstaan. Dat
is natuurlijk niet zo, want de ene gerechtelijke hervorming volgt op de andere. Na
de hertekening van het gerechtelijk landschap zal justitie de Potpourri-stormen
moeten trotseren. Dat zorgt voor aanpassingen die niet altijd gemakkelijk zijn,
maar het zou ook aanleiding moeten geven tot het herpositioneren van ieders
positie. Wat is nog de rol van de rechter, maar ook – en vooral – wat is nog de taak
van de advocaat? Het romantische beeld van de strijder voor recht en rechtvaardigheid moet worden bijgekleurd. Een advocaat is ook een ondernemer, die rekening moet houden met de wijzigende markt van de juridische dienstverlening. In
dit nummer valt daarbij verschillende keren het woord ‘disruptie’. De markt wijzigt
en de advocaat zal zich zelf opnieuw moeten uitvinden. Daar zal op de plechtige
openingszittingen helaas weinig over worden gezegd. Daarom zal u zelf de volgende pagina’s maar grondig moeten doornemen.
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