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In het Advocatenblad van 11 november 2005 riep ik u op om 
informatie over de advocatuur tijdens de bezetting te mel-
den aan het NIOD. Dit in verband met een vooronderzoek 
naar de positie en het functioneren van de advocatuur in de 
Tweede Wereldoorlog. Doel van het vooronderzoek was om 
na te gaan of een uitgebreid onderzoek naar dit onderwerp 
mogelijk en zinvol is.
 NIOD-onderzoeker dr. J.P. Meihuizen heeft het vooronderzoek begin dit jaar afge-
rond, mede aan de hand van het enthousiast door u aangedragen materiaal. Hij conclu-
deert dat het bestaande beeld over de Nederlandse advocatuur tijdens de oorlogsjaren 
‘fragmentarisch, oppervlakkig en onvolledig’ is, en dat er voldoende bronnen beschikbaar 
zijn om een langer lopend historisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. 
Een dergelijk onderzoek is met het oog op het verwerven van fundamentele kennis en in-
zicht zonder meer mogelijk en zinvol, aldus de onderzoeker (die in het volgende nummer 
aan het woord komt, red.).
 De Algemene Raad heeft die conclusie overgenomen, hoewel de kosten van het onder-
zoek aanzienlijk zijn. Het NIOD heeft die geraamd op H 320.000 voor een periode van 
drie jaar. Op 31 maart jl. heeft de Algemene Raad aan het College van Afgevaardigden 
voorgesteld om dit bedrag te reserveren uit het overschot in de jaarrekening 2005 van de 
Orde.

De discussie in de Collegevergadering (zie elders in dit nummer, red.) ging vooral over 
de vraag wat het hedendaagse belang is van een historisch onderzoek. Voorstanders 
benadrukten de noodzaak van de eigen geschiedschrijving als een verantwoordelijk-
heid die voortvloeit uit de PBO-status. Ook kan lering worden getrokken uit de omgang 
met ethische kwesties. Daarbij werd gewezen op het onbekende lot van de tweehonderd 
joodse advocaten (in 1940 10% van de advocatuur) en op de uitkomsten van soortgelijk 
onderzoek in Duitsland.
 Critici wezen op de hoge kosten. Zij vroegen zich af of het onderzoek gefaseerd zou 
kunnen plaatsvinden. Eerst een fase van interviews met de kleine groep nog levende per-
sonen, die in de oorlog advocaat waren of kort daarna beëdigd zijn. Vervolgens een fase 
van uitgebreider onderzoek, nadat meer zekerheid is verkregen over financiële bijdragen 
van derden. De Algemene Raad probeert namelijk om medefinanciering te krijgen van 
het ministerie van Justitie en diverse fondsen.
In dit verband werd ook gevraagd of het onderzoek door een promovendus zou kunnen 
worden uitgevoerd. Met het NIOD vindt de Algemene Raad echter dat een ervaren onder-
zoeker nodig is, vanwege de complexiteit van het onderwerp en de moeizame toeganke-
lijkheid van de bronnen.
 Een berekening van de fracties Rotterdam en Dordrecht gaf de doorslag. Zij becijfer-
den dat het onderzoek neerkomt op minder dan H 8 per advocaat per jaar. Ofwel  
H 23,50 per advocaat, een bedrag dat bovendien al betaald is in de hoofdelijke omslag 
2005. Uiteindelijk vond de overgrote meerderheid van het College dat wij – evenals de 
Raad voor de rechtspraak en een aantal grote ondernemingen – het eigen functioneren 
tijdens de bezetting moeten laten onderzoeken.
 Op 1 juli 2006 zal dr. Meihuizen starten met het onderzoek. Ja, meer dan 60 jaar na de 
oorlog, maar ik ben er trots op dat de Orde hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.
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