Advocaten onder vuur
Deze week heeft er
een brand gewoed in
een advocatenkantoor
in Waalre. Brandstichting. Daags daarvoor
was een aldaar werkzame advocaat nog
beschoten toen hij in
de auto zat. Hij raakte
licht gewond.

Het gaat om wel of geen
gevangenisstraf, wel of
geen omgangsregeling
met de kinderen.

Ook deze week in de krant te lezen: “drie jaar cel
voor bedreigen advocaat Rosmalen”. Uit de berichtgeving bleek dat ook de auto van de advocaat in
de brand was gestoken.
Vorige week las ik in de krant dat een 46-jarige
man uit Vught schuldig is bevonden aan gijzeling van een advocaat in ’s-Hertogenbosch.
Het gewelddadig bejegenen van advocaten is
van alle tijden. Kogelbrieven, het vernielen van
ruiten, het bekladden van gevels, haat mails,
(telefonische) scheldkanonnades, het is helaas
schering en inslag en wordt min of meer als een
beroepsrisico gezien.
Soms neemt het geweld extremere vormen
aan. Enige jaren geleden werd een Utrechtse
advocaat - die een woningcorporatie vertegenwoordigde - geslagen, geschopt en gestoken na
afloop van een rechtszaak waarbij de tegenpartij
- overlast veroorzakende huurders - op last van
de rechter het huis werd uitgezet. Ook herinner
ik mij een bomaanslag op een Utrechts advocatenkantoor en last but not least de brute moord
op een Doetinchemse echtscheidingsadvocaat.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal incidenten
van geweld en bedreigingen toeneemt. Met
name strafrechtadvocaten en advocaten die zich
bezighouden met het personen- en familierecht
zijn de klos. Dit is verklaarbaar: het gaat hier om
zaken die hooglopende emoties kunnen oproepen bij de betrokkenen.

In veel gevallen is de bedreiging afkomstig van
de ‘tegenpartij‘, maar
ook de eigen cliënt kan
de grootste vijand worden van de advocaat.
Een tegenvallend resultaat of een pittige declaratie
kan tot een ontvlambare cliënt leiden.
De oorzaak van de toename wordt toegeschreven aan de verruwde omgangsvormen.
Fatsoensnormen hebben aan kracht ingeboet.
Vroeger nam men de hoed af voor de notable
advocaat. Nu worden advocaten publiekelijk
- soms op onaangename wijze - ter verantwoording geroepen voor hun optreden.
Advocaten roepen het, naar mijn mening, soms
over zichzelf af. De advocaat van een van de
verdachten van de in december omgekomen
grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd
bedreigd nadat hij in televisieoptredens stelde
dat Nieuwenhuizen - door iets te roepen - het
geweld tegen hem zelf heeft opgezocht. ‘Deze
advocaat verdient een kogel door zijn kop’, is een
van de bedreigingen volgens de NOS.
Het mediaoptreden van de advocaat was bepaald onhandig en voorspelbaar was dat zijn
uitlatingen woedende reacties zou oproepen.
Advocaten verlenen bijstand in conflictueuze
kwesties over primaire levensbehoeften: vrijheid, familie, en geld. Dat impliceert een (beroeps)risico. Ook advocaten moeten daarmee
verstandig omgaan, en vooral zelf niet met vuur
spelen.
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