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“Billenkoek”
Veel verdachten 
die ‘voor het 
hekje’ moeten ver-
schijnen moeten  
met de billen bloot 
en krijgen gere-
geld een flink pak 
voor hun broek. 
Het uitdelen van 
‘billenkoek’ werd 
echter door een 
rechter uit de 
Amerikaanse staat 
Arkansas wel heel letterlijk genomen. 

Deze week kwam  aan het licht dat de 
magistraat in de loop van een aantal jaren 
diverse verdachten en veroordeelden om 
onzedelijke gunsten had gevraagd in ruil voor 
strafvermindering of  gratie.  De jongeheren 
in kwestie werden in een privévertrek in het 
gerechtsgebouw apart genomen, waarbij de 
rechter er de gewoonte op nahield om hen met 
een pingpong-batje voor hun billen te slaan. 
Op de computer van de Edelachtbare werden 
duizenden foto’s aangetroffen van heren die op 
deze wijze met de billen bloot waren gegaan. 
De rechter brandde zo zelf  zijn billen en moest 
op de blaren zitten. Hij bekende schuld, nam 
ontslag en beloofde plechtig nooit meer een 
publiek ambt te zullen vervullen. 

Het is natuurlijk een uitzonderlijke zaak. Toch 
is het niet de eerste keer dat het vlees sterker 
is dan de universitair geschoolde geest van 
een  magistraat.  Zo werd een Duitse rechter 
begin vorig jaar nog veroordeeld tot vijf  jaar 
gevangenisstraf  omdat hij in ruil voor seks de 
antwoorden op tentamenvragen had verkocht 
aan rechtenstudenten. De rechter zat zelf  in de 
examencommissie en meende op deze manier 
een wellustig slaatje uit zijn positie te slaan. 

Ook in de advocatuur wordt door sommige 
van mijn ‘vakbroeders’ minder nauwgezet 
omgesprongen met goede zeden en worden 
er aan cliënten oneerbare voorstellen gedaan. 
De tuchtrechter in Den Haag schorste kort 
geleden nog een advocaat die zijn cliënten 
in natura liet betalen. Bijzonder was dat de 
raadsman in kwestie zich van geen kwaad 

bewust was. Hij beschouwde het hebben 
van seksuele contacten met zijn cliënten als 
de normaalste zaak van de wereld. 

Een andere advocaat betaalde grote som-
men geld aan een cliënte voor haar seksuele 
diensten en probeerde dit bovendien als  
fiscale aftrekposten in zijn administratie 
te boeken. Tevergeefs natuurlijk. Ook de ad-
vocaat die aan zijn cliënte een sms-bericht 
had gestuurd met de tekst: “Kom vanmid-
dag maar langs, ik ben zo … als een beer”, 
redde het bij de tuchtrechter niet met het 
verweer dat op het stippenlijntje het woord 
“hongerig” moest worden ingevuld. 

De tuchtrechter oordeelde dat een advocaat 
– net zoals een rechter en zelfs een officier 
van justitie – de nodige afstand van zijn 
cliënten dient te bewaren, ook in fysiek op-
zicht. Gebeurt dat niet, dan komt mogelijk 
diens onafhankelijkheid in gevaar. Zo wordt 
niet enkel het vertrouwen in de desbetref-
fende advocaat, maar ook in de advocatuur 
in het algemeen geschaad.  
Een advocaat heeft een bijzondere zorg-
plicht voor zijn cliënten, maar het aangaan 
van een seksuele relatie is waarschijnlijk niet 
datgene wat de wetgever voor ogen stond 
toen hij de Advocatenwet schreef. Wie zijn 
billen brandt, moet op de blaren zitten. 
Dat geldt uiteindelijk net zo zeer voor 
verdachten in strafzaken als voor de juristen 
waarmee zij te maken krijgen. 
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