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Op 27 september wordt dit jubileum in Amsterdam gevierd. Op
en rond de jaarvergadering zullen we uitgebreid op de vijftig jaar
advocaten- en Ordegeschiedenis ingaan. Ik hoop uiteraard van
harte U bij die gelegenheid te kunnen begroeten. Zij het op de
vergadering, zij het op de dansvloer tijdens het avondfeest.
Want vijftig jaar Orde, dat mag óók losbandig gevierd.

Niet alleen in gesproken, maar ook in geschreven woord staan
we uitvoerig stil bij het lustrum. In het jubileumboek ‘Advocaten
pleiten staande…’, dat op de 27e aan de deelnemers van de
50ste Ordevergadering wordt uitgereikt, staat de positie van de
Orde centraal. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de
geschiedenis en toekomst van de Orde, en de advocatenwetten in
de landen van de Europese Unie, Suriname en de Nederlandse
Antillen.

In dit nummer van het Advocatenblad een wat meer lichtvoetige
benadering. De al eerbiedwaardige leeftijd van de Orde wordt
ruimschoots overtroffen door die van het Advocaten blad, dat in
1918 voor het eerst uitkwam. Het Advocatenblad richtte zich,
eerst als orgaan van de Nederlandse Advocaten vereniging en
sedert 1952 als officieel orgaan van de Orde, tot diegenen waar
het natuurlijk in de eerste plaats om draait: de advocaten.
Daarom staan juist zij in dit nummer centraal.

Dat betekent volop ruimte voor nostalgie, de tijden van weleer in
woord en beeld: een terugblik die hopelijk inspireert voor de
toekomst. Een ode ook aan alle advocaten die de Orde de af -
gelopen vijftig jaar hebben vormgegeven.

Mr. M.W. Guensberg
Algemeen deken

Voor u ligt een speciale uitgave van het Advocatenblad,

gewijd aan vijftig jaar Advocatenwet. Op 23 juni 1952

werd de wet door Koningin Juliana ondertekend. 

Op 1 oktober van datzelfde jaar trad de wet in werking. 

Een halve eeuw Advocatenwet, een halve eeuw

Nederlandse Orde van Advocaten.

De special ‘Vijftig jaar Advocatenwet’ is een uitgave van de
Nederlandse Orde van Advocaten. De special is gekoppeld
aan de 50e Ordevergadering, die op 26 en 27 september zal
plaatsvinden in Amsterdam.
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