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DE BARRICADEN OP
In januari stond Rob Geene in Groningen zijn
actievoerende collega-advocaten toe te spreken.
„Nederland verwordt tot een apenland en de
Tweede Kamer slaapt.” Als deken van de orde van
advocaten in Noord-Nederland laat Geene
geen gelegenheid voorbijgaan om de noodklok
te luiden. „Ik heb dagelijks zorgen.”
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jaar geleden hadden we een samenleving met een
zeker normbesef. We hadden nog enig maatschappelijk en ethisch benul. We waren onderdeel van een organisch geheel, bestaande
uit mensen. Dat is in de loop der jaren gaan
eroderen, er vielen gaten in de samenleving.
Het antwoord van de overheid: we lossen het
op met marktdenken. En daar hebben we nu
mee te maken. Normen zijn vervaagd, de
maatschappij desintegreert en de overheid
weet niks anders te bedenken dan met
marktwerking de problemen op te lossen.
Overal zie je nu verschraling. Buurtverenigingen hebben geen leden meer. Wat toeneemt is het individualisme. Grote bedrijven
spelen daar gretig op in. Ik kom bij u, u bent
speciaal, uw e-mailadres is speciaal. Ze pakken de mensen per categorie en maken daar
verdienmodelletjes van. Dat is het marktsysteem.”
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De advocatuur is hier ook in meegegaan.
„Iedereen. En we zijn er te laat achtergekomen dat ons dit is overkomen. Je stopt het
ook niet meer. Het is een feit. En daar staan
wij dan, in gerafelde toga’s in een koude
wind, naar elkaar te kijken. De rechters, het
Openbaar Ministerie en de advocatuur. Alle
drie de instituten hebben flinke averij opgelopen. Rechters kunnen geen vonnissen
meer wijzen in de tijd die daarvoor staat, er
is veel onrust onder hen, er zijn organisatieproblemen, de automatisering is een drama
geworden. Het Openbaar Ministerie heeft net
zoveel problemen. En wij advocaten inmiddels ook. En dat zijn nou net de drie pijlers
van de rechtsstaat. Alle drie vechten voor
hun eigen bestaan in een tijd waarin niemand het antwoord weet.”

Met dit grote verschil dat de rechters en het
Openbaar Ministerie geen commerciële
partijen zijn, terwijl de advocatuur een grote
commerciële inslag heeft.
„De advocatuur is zich gaan ontwikkelen
buiten de support van de overheid om. Maar
we hebben een fundamentele positie, we zijn
net zo belangrijk als die rechters en die officieren. We zijn ook een instituut, alleen een
dat voor een groot deel zijn eigen broek
moet ophouden.
De commerciële advocatuur, de grote
kantoren, redt het wel. De commerciële
advocaten doen het ook goed, leveren mooie
en deskundige producten.
Maar de sociale advocatuur, het hart van
de advocatuur, bestaat uit kleine kantoren,
met zeer gespecialiseerde advocaten die heel
veel weten. En die hebben direct te maken
met de maatschappelijke verplichting om de
burger te helpen. De overheid moet ervoor
zorgen dat de burgers de rechtsbescherming
krijgen die hen toekomt. Dat hebben we met
elkaar afgesproken. Maar we kunnen dat niet
voor niks doen. En daar gaat het mis. De
overheid zegt nu: we gaan daar niet meer
geld instoppen. De overheid zegt: je hebt een
probleem en los het maar op.”
Tweedeling.
„Dat wordt wel gezegd. Ik snap ook dat mensen dat denken. Maar advocaten, ook in de
commerciële tak, hebben allemaal rechtsstatelijke taken. Wij zorgen samen voor hygiëne
in het rechtsverkeer. Het is een groot goed
dat een samenleving een niet al te corrupte
rechtsstaat heeft. Wij zitten aardig in de hoge
categorie. We doen het netjes en hebben een
hoge standaard. Dat is voor de samenleving
een heel stabiliserende factor.
Mijn zorg is dat de overheid dat stabilise-

rende effect van een goede rechtsstaat uit
het oog heeft verloren. Het niet meer willen
meefinancieren van de sociale rechtshulp is
daar een voorbeeld van. De rechtsstaat erodeert.

30 PROCENT VAN DE
ADVOCATEN IN NOORDNEDERLAND HEEFT EEN
INKOMEN OP MINIMUM
NIVEAU OF MINDER
De vraag is of we het instituut van de
rechtsstaat zoals we het nu kennen, willen
handhaven. Ik denk dat zolang je niets beters
hebt, je er niet verstandig aan doet het nu al
op te geven en het uit te hollen. Wij zullen
als advocaten met de rechters en officieren
om de tafel moeten. Wij moeten ons afvragen wat we kunnen doen om vanuit onze
eigen positie te helpen het systeem te verbeteren.”
Is de overheid in deze een betrouwbare partner?
„Nee. Er worden commissies ingesteld en
daar wordt dan weer niet naar geluisterd,
want de conclusies zijn niet passend voor de
overheid. De overheid wil een commercieel
model loslaten op een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en dat vind ik zorgelijk.”
>>

Rob Geene, deken van de
orde van advocaten in
Noord-Nederland: ,,Mijn
zorg is dat de overheid het
stabiliserende effect van
een goede rechtsstaat uit
het oog heeft verloren.’’
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De deken van de orde van
advocaten in Noord-Nederland Rob Geene hanteert de megafoon buiten
de rechtbank in Groningen, tijdens een demonstratie tegen de afbraak
van de sociale advocatuur
in Nederland.
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Je kunt ook zeggen: de samenleving wordt
complexer en verjuridiseert. Daarmee is de
samenleving zelf een verdienmodel geworden. En veel advocaten varen daar wel bij.
„Juridische procedures duren en duren
omdat rechtbanken maar niet tot uitspraken komen. Dat de samenleving verjuridiseert komt voor het grootste deel door de
overheid. 70 procent van de zaken in de
sociale rechtshulp komt door gedragingen
van de overheid. Onze taak is om de burger
te voorzien van rechtsbijstand als die ‘m
nodig heeft. En hier heeft de overheid een
zorgplicht die zij loyaal moet nakomen.”
Iedereen moet toegang hebben tot het
recht.
„Dat is een grondrecht. Het gaat om de
basistaken. Onze basistaak is de zorg voor
de burger, met name ook om die burger te
beschermen tegen die overheid. Die overheid vindt dat vervelend. De overheid vindt
het kennelijk vervelend dat burgers een
beroep doen op hun grondrechten. Dat past
niet in de economische manier van denken.
Ondertussen wordt het steeds minder
aantrekkelijk voor advocaten omdat er
gewoon geen vergoeding meer is. 30 procent van de advocaten in Noord-Nederland
heeft een inkomen op minimum niveau of
minder. 30 procent!
Je hebt alleen al 10- tot 15.000 euro per
jaar nodig om een bordje ‘advocaat’ op je
deur te kunnen plakken. En dan moet je nog
beginnen. En van die mensen verwachten
we een prestatie van zeven dagen in de
week. Ik heb veel bewondering voor de
advocaten die zo hard werken voor zo weinig beloning. Ze doen maatschappelijk relevant werk, daar mag je als overheid niet op
parasiteren. En dat gebeurt wel.”
Het blijft een moeilijke boodschap. Het
imago van de advocaat is niet zo best.
„Er zijn advocaten die in grote auto’s rijden
en 500 euro per uur verdienen. Maar dat
zijn er niet zo veel. Het slechte imago is van
alle tijden. In de Middeleeuwen waren er al
moppen over advocaten. Het idee is dat
iemand verdient aan het feit dat een ander
problemen heeft. Daar maak je je niet mee
geliefd.
We werken op tegenspraak. Dat hebben
we eeuwen geleden bedacht. Je belicht twee
standpunten, een voor en een tegen. In die
belichting van de partijstandpunten krijg je
een dialoog die ertoe leidt dat er feiten op
tafel verschijnen voor de rechter. Die rechter maakt daar een keuze uit, plakt daar het
stempel waarheid op en verbindt er een
conclusie aan.”
Hoe zou u de huidige overheid willen omschrijven?
„Onze overheid is een semi-commercieel
bedrijf geworden. Daarbij worden allerlei
maatschappelijk relevante waarden voor de
samenleving geofferd. Dat is wat ik zie en
dat vind ik heel erg. We worden een apenland. Echt. Als samenleving moet je je waarden koesteren. De christelijke partijen die
het altijd over die waarden hebben, offeren
het net zo makkelijk. Ik snap echt niet wat
we aan het doen zijn.”
Wat doen de rechters, de derde staatsmacht?
„Te weinig. Het idee is dat rechters onafhankelijk moeten zijn, en dat ze zich niet moeten bemoeien met maatschappelijke ontwikkelingen niet anders dan via de rechtspraak. Ik snap wel dat rechters zich tien
keer bedenken voordat ze de straat op gaan.
Ik merk ook dat de actiebereidheid onder

Elly Gorter-de Hoop,
28 juli 1926 in Nijbeets

In honderd jaar kan er een
boel gebeuren. Deelnemers aan De Tijdlijn weten
er alles van. In deze serie
zet iemand met veel levenservaring een punt.
Wat was voor hem of haar
een bijzonder moment of
speciale gebeurtenis?
Meedoen aan seizoen 4?
Dat kan alleen vanaf
80 jaar.
Bel 058-2845845 of mail
(of laat een mail sturen)
naar bijlagen@lc.nl onder
vermelding van De Tijdlijn.
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eert… in zo’n samenleving wil ik liever niet
wonen.”

JE MOET IEDER
INSTITUUT TER
DISCUSSIE
DURVEN STELLEN

rechters groter is geworden, maar ik zie ook
de enorme aarzeling. Ze zijn kwetsbaar. Rechters zijn net als officieren van justitie gebonden aan hun institutionele positie en daarom beperkt in de mogelijkheden. Dat vinden
ze soms heel jammer, dat kan ik je wel vertellen.”
U schetst een zorgelijke toestand. Hoe moet
het nu verder?
,,De uitdaging is dat niemand weet waar het
heengaat. Dat is het mooie. Je kunt met
elkaar een heel belangrijke bijdrage leveren
aan veranderingen voor in de toekomst.
Mijn basisgedachte is: veranderingen prima,
maar ga pas veranderen op het moment dat
je het ene kunt loslaten. Ga niet op de dingen
vooruitlopen. Dan erodeert het en komt er
niets voor terug. Dan krijg je chaos, en dat is
waar we nu inzitten.
We zijn een oud instituut en je mag er heel
fundamenteel over nadenken of het wel zo
moet blijven. Je moet ieder instituut ter
discussie durven stellen. De rechterlijke
macht, de advocatuur, iedereen moet
de vraag stellen: waartoe zijn wij op
aarde, zijn wij nog dienstbaar,
willen wij dit systeem van
rechtsbedeling nog wel? Of is
er behoefte aan een heel andere vorm.
Mijn stellige overtuiging is
dat je een bindend element
nodig hebt in de samenleving.
In de vorm van de rechtsstaat. Als
we geen rechtsstaat meer zijn, hebben we geen binding meer. Dan desintegreert alles. Iets anders hebben we nog niet.
Ja, anarchie. Een aantal mensen vindt dat
prachtig, maar de chaos die je daarmee cre-

U zei aan het begin van dit gesprek: 25 jaar
geleden is het misgegaan.
„Ja. Maar het is al in de jaren zestig ingezet.
Ik ben ook van de flowerpower. Man, ik heb
op de Dam in Amsterdam gezeten, met mijn
joints en lange haren. Ik vond het geweldig.
We hadden het gevoel dat er een nieuwe
wereldorde ging ontstaan. En dat je daar deel
van uitmaakte. We wilden de afbraak, maar
we hadden geen idee wat er voor in de plaats
moest komen. De instituten moesten omver
en dat is ook redelijk succesvol gebeurd. Nu
zijn we in verwarring en ik heb eraan meegedaan. Ik vind dat ik nu ook een beetje mijn
eigen puinhoop moet opruimen.
Ik citeer graag uit Asterix en Obelix. Als je
met humor en ironie naar een zaak kunt
kijken, dan wordt het niet vrolijker, maar wel
iets draaglijker. Het helpt om de dingen te
relativeren. Dat moet ook wel, anders word
je gek.
Ik heb dagelijks zorgen. Over advocatenpraktijken die moeten sluiten omdat het
financieel gewoon niet meer kan. Ondanks
het feit dat deze advocaten beschikbaar zijn
om rechtzoekenden te helpen. Omdat ze dat
hebben beloofd met de eed of de belofte.
Daar staan ze voor, maar ze kunnen het niet
meer. Dat is een drama, de harde realiteit. De
overheid moet snappen dat er een enorme
verantwoordelijkheid ligt voor het in stand
houden van de rechtsstaat. En als je daar als
overheid geen zin in hebt, dan wordt het wel
heel eng hoor.
Ik hoop dat ik het niet mee ga maken,
maar als de overheid zo doorgaat, dan moeten we de barricaden op.”
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Juf met melkershanden

T

oen Elly de Hoop in 1946
van de kweekschool in
Drachten kwam, lagen de
banen voor het opscheppen. Ze kon
meteen aan de slag op de lagere
school in Makkinga. ,,De iepenbiere, hin. By ús yn Nij Beets wiene
der destiids trije: de iepenbiere, de
grifformearde en de ortodokse.’’
De drie zuilen konden niet door
een deur. De broers van Elly legden
zondags stokken achter de heg
klaar voor een kloppartij met gereformeerde leeftijdsgenoten die uit
de kerk kwamen. ,,Wy hiene ek trije
optochten op Keninginnedei. Och,
wat wie dat allegearre dochs
dwaas.’’
Hoofdschuddend vertelt ze over
een tijd waarin de verzuiling nog
stevig geworteld was. Waarin getrouwde vrouwen hun baan moesten opzeggen, om thuis voor man
en gezin te zorgen. De Tijdlijn
denkt ineens aan Thierry Baudet
van het Forum van Democratie en
krijgt last van een déjà vu.
Elly kreeg in 1953 eervol ontslag,
wegens haar huwelijk met Albert
Gorter. Een uitgekiend huwelijksjaar, want zo had ze precies lang
genoeg pensioenpremie afgedragen om daar later nog wat van
terug te zien. Wie eerder stopte,
was zijn inleg kwijt. Zo ging dat,
knikt ze aan tafel in de ruime en
lichte flat in Oosterwolde.
We moeten even terug in de tijd,
terug naar haar jeugd. Want Heit
Kees de Hoop was een van de
grootste paardenhandelaren in het
Noorden. En altijd op de fiets, hè.

Hij trapte zo 100 kilometer weg op
een dag. Trots: ,,Heit koe op it each
presys skatte hoe swier in hynder
wie.’’ Nog altijd wordt Elly herkend
als ‘de dochter van’.
Elly is er een van acht, er waren
vier meiden en vier jongens. Dat ze
mocht doorleren in een tijd waarin
dat niet erg vanzelfsprekend was,
wijt ze aan de economische verbetering in de jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. ,,Dat is it iennige positive
oan Hitler dat ik betinke kin. De
hannel luts wat oan en wy krigen it
thús wat rommer.’’
In hetzelfde jaar dat Elly aan het
werk ging, vertrok broer Jaap naar
Canada. ,,Us mem hat sa ferskriklik
skriemd. Dy tocht dat se him nea
wer sjen soe.’’ Ook twee andere
broers zijn naar Canada geëmigreerd. De oudste nam zijn vrouw
mee. ,,Dat wie net echt in goed
idee. Kinst folle better dêr in frou
treffe. Mar ja, dêr wie it te let foar.’’
Terug naar Elly, die op de eerste
dag dat ze juf-af was meteen op
schoonvader Johannes af stapte
omdat hij haar het handmelken
moest leren. ,,Hy wie ferbaasd, mar
ik tocht: ik wol ek wat dwaan.’’
Albert en zijn vader bestierden
samen de kleine boerderij met
twaalf koeien. Eigenlijk te klein om
er met twee gezinnen van te bestaan. Gelukkig gloorde de ruilverkaveling en daarmee de kans op
een nieuw, groter bedrijf. Moest er
wel geld op het matje komen. Elly
die via de achterdeur af en toe
invaljuf was gebleven, kon voor

een jaar terug in dienst komen.
Maar met inmiddels een dochter
van vier en een jongenstweeling
van twee was dat wel ingewikkeld.
,,Doe sei buorfrou: ‘As jo goed op
myn jonkje passe’ – dy siet yn myn
klasse – ‘dan pas ik op op jo bern’.’’
En zo is het gegaan, sorry Thierry.
Na dat jaar in Makkinga volgden er
nog tien in Nijeberkoop. ,,Mei goed
fyftich bin ik opholden. it wie wat
in swiere belesting. Wy hiene in nij
bedriuw mei sa’n fyftich oan sechtich kij. En ik holp ek mei te melken.’’
Toen tweelingzoon Kees op de
pleats kwam, verkasten Elly en
Albert naar het schoolhuis in Makkinga. Hadden we al verteld dat de
andere tweelinghelft óók naar
Canada is vertrokken? Deze Hans
heeft daar inmiddels een boerderij
met veel land en onroerend goed.
Na tien jaar in het grote schoolhuis
was Elly er wel klaar mee. Ze viel
voor een seniorenwoning. ,,Albert
sei: ‘Fan my hoecht it net, mar jou
ús mar op, it sil ek sa hurd net
gean’.’’ Per kerende post kregen ze
een huis. Na weer tien jaar verhuisden ze in 2010 naar Oosterwolde.
In 2012 overleed Albert, als gevolg van een ongelukkige val met
zijn rolstoel. ,,En dat was het einde
van mijn echtgenoot’’, zegt ze.
Klinkt praktisch maar het verdriet is er niet minder om. ,,In
beppesizzer sei lestendeis: ‘Mist
beppe pake net?’ Ik sei: ‘Pake is
altyd om my hinne’. Mar as ik
thúskom, rop ik: ‘Binne jimme der
wer?’, lykas Albert altyd die.’’
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