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 ~ het is gezegd ~

Advocatenkantoren kijken vaak niet genoeg naar buiten. De cultuur is: als het 
niet bij ons is uitgevonden, is het niet goed.

 (Joachim Fleury in Fem Business, juni 2006)

~
De CEO moest aangepakt, maar mij is het nog niet duidelijk wanneer we nu 

wel en wanneer we niet vinden dat een CEO die met het oog op bedrijfsbelang en 
het aandeelhoudersbelang creatief omgaat met regels, persoonlijk vervolgd en 

bestraft moet worden.
 (Y. Buruma in het NJB, juni 2006)

~
Een deel van de strafadvocaten wekt met hun zeer op de persoon gerichte  

pleidooien de indruk dat de officier van justitie uit persoonlijke drijfveren  
tegen criminelen een zaak aanspant. Deze aanpak kan leiden tot bedreiging  

en intimidatie.
 (Hoofdofficier van Justitie H. Moraal in Novum, juni 2006)

~
Wat denkt die man wel? Laat hem namen noemen van zogenaamde topadvoca-

ten die op de man spelen. Hier kan ik mij niet tegen verdedigen.
(Theo Hiddema reageert op de uitspraak van Moraal, AD, juni 2006)

Dat blijft toch het engst in het menselijke gedrag: toekijken en zwijgen als ande-
ren het recht verkrachten en slachtoffers maken. 
(Kamerlid Klaas de Vries op zijn weblog, juni 2006)

~
‘The Lawyer is ook een beetje een roddelblad. Veelgelezen, maar soms erg kort 
door de bocht. Je moet weten wat je met een korrel zout moet nemen.’ 
(Joachim Fleury in Fem Business, juni 2006)

~
Ruim veertig procent van de mensen die de rechtbank beroepshalve bezoeken, 
zoals advocaten en deskundigen, is ontevreden over de motivering van de gerech-
telijke uitspraken. De motiveringen zijn vaak te kort. 
(Uit een onderzoek bij tien rechtbanken, Novum, juni 2006)

~
Als ik met iemand al lang ergens uit ben, zijn beide advocaten dat nog niet. Ze 
bedenken altijd iets nieuws, wat vervolgens weer een hoop gezeik oplevert. (...) 
Maar inmiddels ben ik erachter dat ze maar één ding écht goed kunnen: rekenin-
gen sturen. 
(Sandy Wenderholt, uitgever van pornoblad Chick, in Management Team nummer 12)

14.000ste advocaat beëdigd

Half juni is in Rotterdam de 
14.000ste Nederlandse advocaat 
beëdigd, Judith van der Vlies. 
Ze studeerde afgelopen mei af 
aan de Universiteit Utrecht en 
werkt sinds 1 juni bij Van Steen-
deren Mainport Lawyers in Rot-
terdam. Deken Els Unger heeft 
haar verwelkomd met een brief 
en bloemen. ‘Het is voor u een 
mijlpaal in uw carrière, maar ook 

voor de Orde is het een belang-
rijk moment. De balie groeit 
nog steeds, en ondanks de con-
currentie van andere aanbieders 
van juridische diensten, blijft de 
advocaat een belangrijke functie 
vervullen in onze maatschappij. 
Voor u als jonge professional een 
interessante tijd om uw carrière te 
beginnen,’ aldus Unger.

wie wil redactielid civiel recht/
ondernemingsrecht worden?

Het Advocatenblad is hét algemene vakblad voor advocaten, en het 
officiële orgaan van de Orde. Voor de redactionele pagina’s is een 
onafhankelijke redactie van zo’n tien advocaten verantwoordelijk. 
Wegens vertrek van een redactielid zoekt de redactie een advocaat 
die (ook) thuis is op het gebied van burgerlijk recht en onderne-
mingsrecht, en die zijn of haar stage heeft afgerond.
Afgezien van een maandelijkse middag bent u ongeveer een halve 
dag per maand kwijt aan het lezen van de stukken en de omgang 
met auteurs; voor het bijwonen van de redactievergadering is een 
vacatiegeld beschikbaar.
Wat wij bieden: een stimulerende maandelijks vergadering – een 
middag in Den Haag –, verbreding van de horizon, uitbreiden van 
uw redactionele (of schrijf )ervaring en sowieso: afwisseling in uw 
advocatenbestaan.
U kunt tot woensdag 13 september aanstaande mailen of schrijven 
(graag met een kort cv) naar redactiesecretaris Linus Hesselink (zie 
colofon). Informatie is in te winnen bij Linus Hesselink (070-441 52 
26) en bij advocaat Pieter Nabben (023-553 02 30).
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