
Hij is met een ‘zittingsduur’ van vijf jaar
de langst zittende deken. Piet Peters,
deken in het arrondissement Zwolle, gast-
heer van de Ordevergadering op 3 oktober
aanstaande: ‘De laatste jaarvergadering in
Zwolle is meer dan twintig jaar geleden.
We zijn dus aan de beurt. Het is bovendien
mijn eer te na om mijn dekenaat af te slui-
ten zónder de jaarvergadering hier te heb-
ben laten plaatsvinden.’

Een dagje naar het buitenland. Zo zullen veel Rand-

stedelingen aankijken tegen de Ordevergadering in

Zwolle, vermoedt Peters. Ter illustratie: ‘Er was

onlangs een stagiaire uit Amsterdam, die in Zwolle

beëdigd moest worden. Aardige, capabele jongen.

Belt hij vanuit de auto op een gegeven moment op

met de mededeling dat hij te laat dreigt te komen. Ik

vraag: “waar zit je dan?” “Ik zit nu vóór Arnhem,”

antwoordde hij. Ik zeg: “Weet je wat je doet? Je gaat

terug naar Amsterdam en je gaat maar weer naar

school.” Vraag me niet hoe, maar hij heeft Zwolle

bereikt. Op tijd.’

Peters heeft plezier in anekdotes die de Randstedelij-

ke arrogantie aan de kaak stellen. En hij wijst er fijn-

tjes op dat Zwolle wél het grootste arrondissement

van Nederland is. Qua oppervlakte dan. En het enige

arrondissement met twee rechtbanken, Zwolle en

Lelystad. Zelf houdt hij kantoor in Deventer. Prachti-

ge stad. Jammer dat de traditionele kroegentocht, na

afloop van de huishoudelijke vergadering, in Zwolle

moet plaatsvinden. Al mag hij dat natuurlijk eigen-

lijk niet zeggen.

Vroeger hoorde Deventer bij het arrondissement

Zutphen. Een jaar of twaalf geleden veranderde dat,

en werd de Hanzestad aan de IJssel ingedeeld bij

Zwolle. Almere, de Noordoostpolder met Lelystad,

tot aan de Duitse grens bij Hardenberg: allemaal

arrondissement Zwolle. ‘Ik snap best dat ze bij de

Orde hebben gedacht: hoe komen we om dat Zwolle

heen? Ik ben blijven zeuren, dus dat is ze niet gelukt,’

grinnikt Peters.

gaston van den bulleke

De deken heeft geen inhoudelijke bemoeienis

gehad met de Ordevergadering. Dat is een zaak van

de landelijke Orde. Zijn inbreng bestond uit het

organiseren van locaties, het samenstellen van een

programma voor een bijeenkomst van dekens (op 1

oktober) en regelen van een provinciaal cabaret

(‘causerie van de Belgische strafpleiter Gaston van

den Bulleke’) tijdens het diner voorafgaand aan de

huishoudelijke vergadering.

Peters onderstreept het belang van de Ordevergade-

ring en de Orde in het algemeen. ‘Op het moment van

de beëdiging zijn de meeste stagiaires apetrots. Ze

mogen de toga aan, er is een speciale zitting onder lei-

ding van een rechter, familie en vrienden erbij. In de

Jonge Balie zijn velen ook nog actief, maar daarna ebt

de belangstelling weg. Dan gaat het alleen nog om

geld. Dat is jammer. We maken deel uit van een groep

met een gemeenschappelijke noemer, en we zullen

elkaars handen goed moeten vasthouden. De Orde-

vergadering levert daar een bijdrage aan en ik roep

dan ook iedereen op om te komen.’

Ook de Orde in zijn algemeenheid zou wel eens wat

meer begrip mogen oogsten. ‘Veel advocaten zijn zich

volstrekt niet bewust van het werk dat velen bij de

Orde belangeloos doen. Ik krijg wekelijks tal van ver-

zoeken om te bemiddelen of vragen over zaken als

confraternele correspondentie. Of denk aan het hele

klachtengedoe. Ik wil wel eens zien wat er gebeurt als

we hier eens een weekje de deuren sluiten.’ (LW)

Een dagje buitenland?
Ordevergadering in Zwolle

Piet Peters

S.v.p. faxen vóór 23 september vijf voor twaalf (!) naar 
nummer 070 335 35 31 t.a.v. Maarten Goossens
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