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De Vereniging voor Milieurecht 
looft eind 2006 weer de prijs 
uit voor een interessante, ver-
nieuwende of voor de praktijk 
bruikbare scriptie op het terrein 
van het milieurecht. De winnaar 
ontvangt onder andere H 850. De 
afstudeerscriptie op het terrein 
van het milieurecht moet tussen 

1 september 2004 en 31 augus-
tus 2006 met een voldoende zijn 
beoordeeld aan een Nederlandse 
universiteit, hogeschool of be-
stuursacademie. Inzendingen tot 
31 augustus 2006; informatie: 
www.milieurecht.nl, 030-231 22 
21, liaAmilieurecht.nl.

VMR-scriptieprijs Milieurecht

Op donderdagmiddag 6 april or-
ganiseert de Vereniging van Vast-
goed-Juristen (VVJ) in Utrecht een 
studiemiddag over ‘Vastgoed en 
Milieu’. Mevrouw mr. E. Sillevis 
Smitt, advocaat bij Simmons Sim-
mons te Rotterdam, zal ingaan 
op Het Besluit luchtkwaliteit, en 
de invloed daarvan op ruimte-
lijke ontwikkeling; de spoedwet 
planschade, waarbij het afwente-

len van planschadevergoedingen 
door de gemeente op de initiatief-
nemer/projectontwikkelaar in de 
wet is verankerd; en de reikwijd-
te/gevolgen van de recentelijk ge-
wijzigde Wet bodembescherming. 
Kosten: H 50 (leden), H 80 (intro-
ducees). Punten NOVA/KNB: 2. 
Aanmelden voor 25 maart: josee.
janssenAcms.dsb.com, fax: 030-
212 11 61.

Vastgoed en Milieu

Paul van den Hoek, advocaat te Amsterdam

Op 3 oktober 2005 is overleden Jaap Glasz, 
van 1984 tot 1986 deken van de Neder-

landse Orde van Advocaten en gedurende ne-
gen jaar lid van de Algemene Raad. Veertig jaar 
(van 1963 tot 2003) was hij advocaat te Amster-
dam op het kantoor Van Doorne. 
Jaap was, behalve een kundig en betrokken ad-
vocaat, een bestuurlijke omnivoor. Hij bewoog 
zich in de politiek (zo was hij twaalf jaar lid van 
de Eerste Kamer); de kunsten (onder meer als 
vice-voorzitter van het Koninklijk Concertge-
bouworkest); de wetenschap (hij promoveerde 
in het jaar dat hij 60 werd op Enige beschouwin-
gen over zinvol commissariaat en werd de eerste 
bijzonder hoogleraar met een leerstoel Corpo-
rate Governance); en vooral het commissariaat. 
Hij was zelf commissaris bij diverse onderne-
mingen, en was de eerste die Gedragsregels 
voor de commissaris heeft uitgewerkt in zijn 
streven de functie te professionaliseren. 
Om de betekenis van Jaap als bestuurder van 
de Orde in het juiste licht te plaatsen roep ik 
in herinnering dat de Orde in de eerste 20 jaar 
van haar bestaan niet veel belangstelling van 
de politiek ondervond. En dat gold ook omge-
keerd. Dat veranderde onder het kabinet-Den 
Uyl (1973/1977) dat het plan had opgevat de 
inkomens van vrij-beroepsbeoefenaren zoals 

advocaten te normeren. De balie beefde en 
wond zich op. Voor de advocaten met vooral 
toevoegingen was nog omineuzer het bezui-
nigingsbeleid dat de regering vanaf 1980 aan-
kondigde. 
De Algemene Raad stelde zich op beide fronten 
te weer. Jaap onderscheidde zich daarbij door 
zijn inzicht in het politieke krachtenspel en de 
politieke verhoudingen. Hij legde gemakkelijk 
contact met de politici die er toe deden, en be-
greep hoe belangrijk de publieke opinie is voor 
politici. Jaap bezat een goed gevoel voor publi-

citeit en kende de journalisten die hij moest 
bellen. En zo schreef de redactie van dit blad in 
1986: ‘Sinds Glasz deken is, mag de Orde zich 
in een ongehoorde belangstelling van de me-
dia verheugen.’
Ook in ander opzicht had Jaap een antenne 
voor nieuwe ontwikkelingen. Zo stimuleerde 
hij een experiment waarbij echtscheidingsad-
vocaten als bemiddelaar (mochten) optreden. 
Dit is nu een gevestigd instituut maar de ge-
dachte stond in die tijd op gespannen voet met 
de beroepsopvattingen. 
Jaap was een goede en solidaire collega. Het 
was stimulerend om met hem te vergaderen; 
hij was ernstig maar de relativerende kantteke-
ning lag altijd op de loer. Jaaps betrokkenheid 
bij het werk van de Algemene Raad is veelzijdig 
en langdurig geweest. De Nederlandse advoca-
tuur is hem daarvoor veel dank verschuldigd. 
De laatste paar jaar geconfronteerd met een 
voortschrijdende ernstige ziekte waarvan hij – 
naar hij wist – niet zou herstellen, bleef hij een 
belangstellende en dierbare gesprekspartner. 
Ondanks zijn lichamelijke aftakeling bleef hij 
zo lang mogelijk actief, daarbij geholpen door 
de voortreffelijke en toegewijde steun van zijn 
vrouw Marjet. De blijmoedige aanvaarding 
van zijn lot heeft mij met grote bewondering 
vervuld. Hij was een man die met tevredenheid 
terugkeek op een zeer druk leven waaraan hij 
zich met volledige inzet had overgegeven. Ik 
gedenk hem met veel respect.

In memoriam 

Jaap Glasz 
Algemeen Deken 1984-1986
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