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Van de 3182 Nederlanders die op

Koninginnedag een lintje kregen opge-

speld, waren er elf advocaat. Het

Advocatenblad sprak enkele van hen.

Twee officieren in de orde van Oranje-Nassau

(oud-deken mr. M. Guensberg, zie de foto, en

mr. W.F.C. Stevens) en negen ridders in die orde.

Twee vrouwen (mr. M.C.S. Huybers uit Amster-

dam en mr. C.E.M. Renckens uit Den Bosch) en

zeven mannen.

Niet iedereen kreeg de onderscheiding op grond

van advocatuurlijk of ander juridisch werk. Zo

was mr. Th. Groenewald (Norton Rose) vijftien

jaar voorzitter van het bestuur van de Oude Kerk

in Amsterdam. Onder zijn ‘bewind’ is de kerk

gerestaureerd, waarvoor tien miljoen gulden is

binnengehaald. Hij wordt deze maand opgevolgd

door een andere advocaat, en tevens AR-lid, Mau-

rits van de Wall Bake (Stibbe).

Of neem mr. F.L.M. Heuts, verbonden aan het

kantoor Pfeil & Heuts te Sittard. Daar was hij

twaalf jaar wethouder, waarvan acht jaar loco-bur-

gemeester. En hij was van ‘minstens’ vijftien orga-

nisaties voorzitter of bestuurslid.

‘Als advocaat krijg je niet zo snel een lintje, als vrij-

williger plotseling wel’, zegt mr. P.W.L. Russell

(Amsterdam). Hij zat onder meer tien jaar in het

landelijk partijbestuur van het CDA, was lid en

secretaris van Muziekgroep Nederland, zat in

besturen van een aantal musea en was betrokken

bij de Wet tot behoud van het cultuurbezit. ‘Ik

vond de onderscheiding zo bijzonder omdat ik die

niet kreeg aan het eind van mijn carrière’, zegt de

48-jarige Russell.

Hoewel de precieze redenen waarom iemand een

lintje krijgt niet altijd duidelijk is, vermoeden

andere advocaten wel dat de toekenning te maken

heeft met de beroepsuitoefening. Zo is mr. H.C.S

Warendorf (Warendorf Advocaten te Amsterdam)

sinds de jaren zestig werkzaam als juridisch verta-

ler en gerechtstolk. Hij is een van de oprichters

van het instituut dat gerechtstolken opleidt, en

van een aparte sectie tolken bij het Nederlands

Genootschap van Vertalers. Daarnaast adviseert hij

op gebied van wetgeving en vertaalt hij wetgeving

(onder meer het Nederlandse, Belgisch en Antilli-

aanse vennootschapsrecht). Zijn schoondochter

heeft hem voor de onderscheiding voorgedragen,

‘maar dat werd verder ondersteund door de vice-

president Hoge Raad, mr. Van Erp Taalman Kip’.

De schoonfamilie speelt ook een rol bij mr. F.M.

Oberman, verbonden aan Dommerholt & Van

Dijk (Heerenveen), ‘het kantoor van mijn schoon-

zoon’. Wel is Oberman niet meer in actieve dienst.

Hij zat tien jaar in de Raad van Discipline te

Amsterdam en werkte midden jaren tachtig voor

het Advocatenblad. Hij was onder meer lid van een

adviescommissie van de Reclameraad en voorzit-

ter van de geschillencommissie van de Stichting

Garantiefonds Reisgelden.

Oud-lid van de Algemene Raad mr. H. van Veggel

kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn

culturele verdiensten. Een lintje kreeg ook mr. E.J.

Numann, voorzitter van de Examencommissie

Beroepsopleiding Advocatuur. Mr. W.F.C. Ste-

vens werd officier vanwege zijn verdiensten voor

de fiscale advocatuur en allerlei maatschappelijke

en culturele organisaties. 

Mr. C.E.M. Renckens, werkzaam bij Van der

Kruijs Renckens Cliteur Van Mens (Den Bosch),

heeft haar onderscheiding wel degelijk te danken

aan de (sociale) advocatuur. Ze was acht jaar lid

van de Raad van Toezicht en drie jaar deken in

Den Bosch. Verder is ze lid van de commissie

Familierecht van de NOvA, raadsheer-plaatsver-

vanger, lid van de Stichting Viadicte (die zich inzet

voor kwaliteitszorg in de advocatuur), lid van de

Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch én

bestuurslid van de plaatselijke bibliotheek. ‘Onze

twee uithuizige kinderen waren 29 april thuis en

we wilden die dag in de stad iets leuks gaan doen.

Zo kwamen we terecht bij het gemeentehuis, maar

eenmaal binnen viel het kwartje niet direct.’

Ook mr. M.C.S. Huybers (Pot Advocatenkantoor,

Amsterdam), de tweede vrouwelijke ridder: ‘Een

vriendin zou die dag de eed als ambtenaar afleg-

gen, en vroeg of ik wilde meegaan en of ik me een

beetje leuk zou willen kleden. In het Tropenmuse-

um – daar zou de plechtigheid plaatsvinden – trof

ik een nicht, en dat vond ik opmerkelijk. Toen liet

die vriendin een uitnodiging zien voor de onder-

scheiding.’ Huybers, werkzaam op een sociaal

advocatenkantoor, staat veel vluchtelingen en

transseksuelen bij. Uit die hoek is ook het lintje

aangevraagd. Daarnaast zat ze in het bestuur in

oprichting van wijkcentrum Zeeburg, en houdt ze

al jaren spreekuur bij een buurthuis. Ze was zo

‘overdonderd’ door het lintje, dat ze niet goed heeft

gehoord wat burgemeester Cohen over haar zei.

(Michel Knapen)
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