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‘Laat in de avond begaf men zich, voorafgegaan door het luid

spelend politiemuziekcorps, naar het Stadhuis plein, waar de

gemeente Leeuwarden een  uitvoering van oud-friese en

andere dansen aanbood, uitgevoerd door de “Skots ploech”.

Deze unieke  uitvoering zullen zij, die aanwezig waren,  niet

licht vergeten.’  Zo eindigde het culturele programma van de

eerste Jaarvergadering van de Nederlandse Orde van

Advocaten. We schrijven 1953, Leeuwarden. Hieronder volgt

een collage van een aantal andere gebeurtenissen die zich

voordeden op en rond de jaarvergade ringen in de lustrum-

jaren. ‘Mr. Nass was hiermee niet tevreden en pleitte voor

een draaiboek voor vermiste advocaten.’

Vijftig jaar Ordevergaderingen  - 
1957 5 jaar, Groningen

‘De volgende dag, zaterdag 21 september 1957, namen ongeveer
125 confrères deel aan een excursie. Het weer hield zich goed.
Eerst werd gereden langs het Winterdiep; ter hoogte van de splitsing
van het kanaal naar Hoogezand werd tot ieders aangename
 verrassing kort na aankomst van de autobussen aldaar een
schip te water gelaten: vrijwel niemand had een tewaterlating
overdwars ooit zien geschieden. (…) Tijdens de terugreis in de
trein begon het ter hoogte van Beilen te regenen.’ (Redactie
Advocatenblad)

1962 10 jaar, Amsterdam

‘Dit vond plaats in een vergadering, welke gekenmerkt werd door
stijl en waardigheid en waaraan luister werd bijgezet door de
aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en
tal van officiële personen. Zelfs de meest verstokte tegenstanders
van de nog zo nieuwe organisatie zullen moeten toegeven, dat
nooit eerder de publieke waardering voor de Nederlandse balie
en van het werk van diegenen, die daarvan deel uitmaken, zo
nadrukkelijk werd gemanifesteerd. (…) De vrijdag 28 september
gehouden discussie over het onderwerp “Taak en functie van de
advocaat in de hedendaagse maatschappij” bracht weinig
schokkends naar voren. (…) Uit de inleidingen en de discussie
bleek echter wel dat wij genoegen nemen met een bescheiden
rol in het maatschappelijk leven. Wij wensen noch de taak, noch
de functie een gewichtiger aanzien te geven dan nodig is. Wij
aanvaarden dan ook een - in vergelijking met andere beroepen -
bescheiden beloning.’ (Redactie Advocatenblad)

1967 15 jaar, Alkmaar

‘Opmerkelijk is, dat het totaal aantal advocaten de laatste jaren
om de tweeduizend blijft schommelen, doch sedert 1 oktober
1966 een vrij scherpe daling van 2024 tot 1943 heeft ondergaan.

Kon mijn voorganger in 1960 te ‘s-Gravenhage nog betogen, dat
sedert 1890 het aantal advocaten in verhouding tot de totale
bevolking, t.w. 1 op 5700, ongeveer dezelfde was gebleven, in
1967 is dankzij de snel groeiende bevolkingsaanwas deze  ver -
houding tot 1 op ruim 6000 gestegen. Salomonson constateerde
toen reeds, dat sedert 1890 de behoefte aan juridische bijstand
sterker was toegenomen dan de bevolkingsaanwas alleen zou
medebrengen. Voor 1967 geldt nog altijd hetzelfde en wellicht in
 versterkte mate. (…) Het vrije beroep met zijn geringe sociale
zekerheid en zijn fiscale achterstelling maakt het de jonge
meester in de rechten niet gemakkelijk dat te verkiezen boven
een min of meer ambtelijke loopbaan die deze nadelen niet
heeft. Bovendien: kwantiteit alleen is niet voldoende voor een
onbezorgde toekomst van de balie. Kwaliteit is nog belangrijker.
Alleen wanneer die ver boven het gemiddelde ligt, zal de balie
zich in de verantwoordelijke positie, waarin zij zich gelukkig nog
steeds bevindt, ook in de toekomst kunnen handhaven.’ 
(Rede deken Mr. F. Baron van der Feltz, 29 september 1967)

1972 20 jaar, Den Haag

‘In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd, de Orde van
Advocaten is uit een betrekkelijk rustig isolement in de luwte
van een schijnbaar onaantastbaar justitieel apparaat, in de
tot zeer krachtig aangewakkerde vernieuwingswind terecht -
gekomen. We zijn bezig ons aan te passen, de snelheid waarmee
dat moet gebeuren maakt het waarschijnlijk, dat hij, die over
vijf jaar op deze plaats zal spreken, in zijn terugblik meer over
de komende vijf jaren zal zeggen dan ik nu over de afgelopen
twintig jaar zou kunnen zeggen. Daarom acht ik mij ook niet in
staat iets  concreets over de toekomst te zeggen. Pas als zeker
is dat de advocatuur het tempo kan volgen waarin de maat-
schappij bezig is zich te vernieuwen, zullen wij in staat zijn de
weg te overzien die wij gaan volgen.’ (Reden deken Jhr. Mr.
P.J.W. de Brauw,  22 september 1972)
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 De jubeljaren
1977 25 jaar, Amsterdam

‘Hoewel de ogen van sommige balieleden wat klein zijn, is de Balie
de volgende ochtend - vrijdag - alweer tijdig aanwezig in de voor-
hallen van Krasnapolsky. Het verdringen van de koffie is het enige
teken wellicht dat men zich goed op de vergadering wil voorbereiden.
(…) De vraagpunten aan het eind van dit gebeuren waren niet eens
een opiniepeiling te noemen. Als resultaat van veel geharrewar
werd eerst over vraag drie gestemd in herziene versie, luidende:
“Acht U het wenselijk dat in een statuut naast regels voor advocaten
tevens regels voor andere rechtshelpers worden opgenomen?” 382
van de oorspronkelijk aanwezige 900 leden van de Balie stemden,
waarvan 200 vóór. De overige Balieleden vertoefden inmiddels in
de wandelgangen! Het enige interessante was dat van deze 382
Balie-leden 133 zich uitdrukkelijk van stemming onthielden. Aan de
stemming over vraag 1 (“meent U dat een statuut van de advoca-
tuur tot stand moet komen?”) namen nog slechts 334 advocaten
deel, terwijl de stemming over vraag 6 (“acht U het wenselijk dat de
Orde het initiatief neemt om met andere rechtshelpers tot een
 dergelijk statuut te komen?”) weliswaar 226 voorstemmers wist te
scoren, maar inmiddels waren 34 stemmers weer verdwenen; er
waren slechts driehonderd die aan deze stemming deelnamen!’
(Redactie Advocatenblad)

1982 30 jaar, Utrecht

‘Op 1 oktober 1952 waren er circa 1500 advocaten ingeschreven.
Thans bedraagt dit aantal bijna 4200, waarvan 1000 stagiaires.
Het aantal vrouwelijke advocaten is gestegen tot 815 (circa 20%).
Waar ik spreek van “hij” en “hem” versta men tevens “zij’” en
“haar”.’ (Rede deken mr. P.C. van den Hoek, 24 september 1982)

‘In één van de zalen was het wel erg goed toeven, daar speelde
het damesstrijkje Salut d’amour prachtige romantische muziekjes,
waardoor men zich even waande bij Sacher in Wenen op zondag-

middag. De dames zagen er bovendien buitengewoon prettig
uit. In de tent kon men met behulp van de Marinierskapel lekker
dansen en in de slotkelders werd een gokje gewaagd. Toen het
één uur was stopte de muziek plotseling, en pas na enige
 aandrang werd het feest met nog een uur verlengd.’ 
(Adrienne Vriesekoop, redactie Advocatenblad)

1987 35 jaar, Zutphen

‘De stemming zat er al lekker in toen Mr. Nass (Eindhoven) de
deken om opheldering vroeg over een verdwenen Rotterdamse
advocaat. Hij maakte zich ernstig zorgen over één regel in een
bericht in de Telegraaf, volgens welke de politie niets aan de zaak
zou doen, terwijl de goede man misschien wel ontvoerd is, aldus
Nass. Of bij zijn vriendin in Zuid-Amerika zit, dacht ik. Die illusie
werd wreed verstoord door de Rotterdamse deken Meeter, die met
een gezicht alsof hij de opsporing zelf geleid had, meedeelde dat
het verloren schaap terecht was. Nass was hiermee niet tevreden en
pleitte voor een draaiboek voor vermiste advocaten en pas na enige
tijd werd duidelijk dat het onderwerp hem zo bezig hield, omdat
hij bang was dat niemand zich om hem zou bekommeren wanneer
hij zoek raakte.’ (Hanneke van Son, redactielid Advocatenblad)

1992 40 jaar, Den Haag

‘Maar wat is er veel veranderd: het huis is groter geworden en
het aanzien ervan is veranderd. Les gens de la justice - advocaten
en rechters - veertig jaar geleden nog enigszins zoals Daumier
hen in de negentiende eeuw tekende, zijn niet alleen in aantal
gegroeid, maar ook mensen van deze tijd geworden, meer naar
buiten gekeerd; assertiever ook. En zoveel meer is in die veertig
jaar veranderd.’ (Toespraak van Mr S. Royer, president van de
Hoge Raad der Nederlanden, 2 oktober 1992)
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‘Het was de Orde gelukt de Ridderzaal te huren op woensdag
30 september jl. Diegenen, die op één of andere manier in welk
commissieverband dan ook de Orde behulpzaam zijn, waren
uitgenodigd. Om vragen op de huishoudelijke vergadering te voor -
komen en om verbondenheid van de Orde met de groep minver-
mogenden te onderstrepen, was er een eigen bijdrage geheven
van f 60,-. Circa 300 personen zaten aan. (…) In de politieke  wandel -
gangen te ‘s-Gravenhage was gebleken dat de geluiden van de Orde
niet werden gehoord. De smalle marges van politiek en ambtenarij
werden niet onderkend en de mening van de Orde, verwoord door
de Algemene Raad komt in politiek Den Haag over als drammerig

en voorspelbaar. Daar ben je dan 40 jaar voor geworden.’ (Mr W.F.
van Zant, redactielid Advocatenblad)

1997 45 jaar, Utrecht

‘Individueel talent en individuele bezieling zijn voor een
 advocaat van groot belang, maar ook de meest getalenteerde en
bezielde advocaat kan het niet stellen zonder adequate onder-
steuning. Als die ondersteuning zo belangrijk is, en dat is hij,
moet ook dat een aandachtspunt van de Orde zijn. (…) Aan praktijk -
ondersteuning zitten veel kanten, maar IT vormt langzamerhand
wel een héél belangrijk onderdeel daarvan. IT zal meer en meer
de kwaliteit van onze dienstverlening gaan bepalen. IT belooft
een hele reeks van verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Betere
toegankelijkheid en snellere beschikbaarheid van informatie:
binnenkort zal iedere advocaat over de juridische wereldlitera-
tuur kunnen beschikken. Veel efficiëntere communicatie. Zojuist
hebben wij de opening van BalieNet beleefd. BalieNet is, naast
andere dingen, hét communicatienet tussen advocatenkantoren.
(…) Wij krijgen hierdoor veel betere mogelijkheden om ons werk
te doen. Wij kunnen onze cliënten beter en sneller van dienst
zijn. Ons werk zal dus beter worden. Jammer genoeg wordt het er
niet meteen ook gemakkelijker van. Want waar het in ons vak om
gaat, blijft ondanks de IT wezenlijk hetzelfde.’ 
(Rede deken mr. J.L.R.A Huydecoper, 26 september 1997)

Samengesteld door P.P.M. Vester, oud-stafmedewerker Bureau van de Orde 

Jaar Thema jaarvergaderingen

1953 Specialisatie
1954 De positie van de advocaat als dominus litis
1955 De (on)verenigbaarheid van het beroep van advocaat

met andere beroepen
1956 Het getuigenverhoor in burgerlijke zaken
1957 De advocaat als getuige
1958 De ouderdomsvoorziening in de advocatuur
1959 Gebruik en misbruik van procesrecht
1960 De Europese Economische Gemeenschap
1961 De samenwerkingsvormen in het vrije beroep
1962 Taak en functie van de advocaat in de hedendaagse

maatschappij
1963 In hoeverre rust op de partijen in het proces de plicht

mede te werken aan het vinden van de waarheid
1964 De beloning van de advocaat
1965 De positie van de beledigde partij in het strafgeding,

in het bijzonder in aantijgingszaken
1966 Pers en strafzaken
1967 Administratieve rechtspraak en beroep
1968 Modernisering van de burgerlijke procedure
1969 De advocaat in het moderne strafproces
1970 Samenwerking in de advocatuur
1971 Rechtsbijstand 1980. Door wie? Hoe?
1972 De ontwikkeling in de rechtsbeschouwing en de advocaat
1973 Kosteloze rechtsbijstand aan on- en minvermogenden
1974 De advocaat tussen twee vuren
1975 Taak en functie van rechter en advocaat in het eerste

stadium van de strafvervolging

Jaar Thema jaarvergaderingen

1976 Taakopvatting van rechter en advocaat in de civiele
procedure

1977 Naar een statuut voor de advocaat
1978 De sociale zekerheid en de taak van de advocaat
1979 Advocaat en reclame
1980 Advocaat en consument
1981 Advocaat en mensenrechten
1982 Advocaat, burger en overheid
1983 De opleiding van de advocaat
1984 Advocaat en rechtsbijstandverzekering
1985 Advocaat, cliënt en politiek
1986 Advocaat: specialist en/ of generalist
1987 De prijs van het recht
1988 Advocaat en ondernemer
1989 Advocaat in Europa
1990 Het advocatenkantoor: strategische dilemma’s
1991 Advocaat en milieupraktijk
1992 Wat de advocaat betaamt  
1993 Efficiency in het geding
1994 Op prijs gesteld
1995 De advocaat als bemiddelaar
1996 Wat maakt de advocaat
1997 De advocaat online
1998 Tijd voor kwaliteit
1999 Het debat van Maastricht/ de stage
2000 Recht en media
2001 Wijzigingen burgerlijk procesrecht
2002 50 jaar Advocatenwet


