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In 1953 bestaat de Nederlandse Orde van Advocaten 

één jaar. Van het jaarverslag van dat jaar (gepubliceerd

in het Advocatenblad) zijn slechts enkele indrukken

 opgenomen. Niet verwonderlijk gezien de korte

bestaansperiode van de Orde. Eén van de hoogtepunten:

‘Een lid van de Algemene Raad heeft de Orde vertegen-

woordigd op een te Amsterdam gehouden congres, dat

beraadslaagde over de sociale positie van intellectuelen.’

In het Advocatenblad wordt geconstateerd ‘dat het verslag blijk
geeft van een verheugende zelfbeperking van de Algemene Raad,
die hem er van weerhoudt zich te begeven in  regelingen en maat-
regelen’. ‘Het kan verkeren’, zal een  aantal advo caten in het hui-
dige tijdsgewricht verzuchten. Vermeldenswaard is ook dat oplei-
ding door de Algemene Raad direct als verantwoordelijkheid
wordt opgepakt.
De verslagen die volgen, geven een getrouwe (en droge) weer gave
van alle activiteiten die door Algemene Raad en Bureau zijn onder-
nomen. Een voorbeeld: ‘De Algemene Raad kwam in het verslag-
jaar 14 maal bijeen’. Steeds terugkerende thema’s zijn: 
Samenstelling organen en Vergaderingen, Internationale contacten

en Vertegenwoordiging, Maatregelen ter bevordering van een
goede partijkuitoefening (toen vooral opleiding), Maatregelen ter
bevordering van een goede rechtsbedeling en Zorg voor de finan-
ciele posititie van advocaten. Niet alleen de positie van de ‘socia-
le advocatuur’ was een voortdurende bron van zorg, ook de belo-
ning van stagiaires baarde de Orde zorgen.
In de beginjaren wordt het gehele jaarverslag in het Advocaten -
blad gepubliceerd, ‘hetgeen voldoende moge zijn om aan te tonen
dat de orde beantwoordt aan haar taak, werkzaam te zijn tot heil
van de balie en van de maatschappij’. Begin jaren zeventig wordt het
verslag (van de secretaris der Nederlandse Orde van Advocaten)
apart uitgebracht. Eind zeventiger jaren worden ook beleidsuit-
gangspunten voor het nieuwe Ordejaar toegevoegd. Vanaf midden
tachtiger jaren gaat het jaarverslag vergezeld van het Vademecum,
met daarin voor de balie relevante regelgeving en informatie.
Het verslag wordt in de jaren negentig nog breder uitgemeten, om
het zo ook als pr-instrument te kunnen gebruiken. De verslagen
krijgen een thema, worden jour nalistieker en zijn ook in vorm en
uitvoering een visite-kaartje van de Orde. Niet langer wordt alleen
de balie met het verslag bediend, maar ook de politiek, het
Ministerie van Justitie, de rechterlijke macht en de journalistiek.
Het Vademecum leidt inmiddels een geheel eigen leven en ver-
schijnt in twee delen: een deel Wet- en Regelgeving en een deel
Personen.

A.K. Tellegen, Bureau van de Orde

Jaren verslagen
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