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Begin augustus was ik met algemeen secretaris Jan Suyver 
in Honolulu, Hawaii. Niet als vlucht uit de dekenbeslom-
meringen, maar om het jaarcongres van de American Bar 
Association bij te wonen. Honolulu is een drukke miljoe-
nenstad op een klein tropisch eiland aan de andere kant van 
de aardbol, overstroomd door toeristen. Toch is de sfeer er 
relaxed. Easy aloha, zoals de Amerikanen het noemen. Het verblijf was dan ook 
aangenaam en het congres vruchtbaar om contacten op te doen en te onderhou-
den.
 Het jaarlijkse congres van de ABA (400.000 leden) wordt normaal bezocht 
door meer dan 10.000 advocaten en balievertegenwoordigers uit alle wereld-
delen. Nu waren het er ‘maar’ 5.000, ongetwijfeld door de perifere locatie in de 
Pacific.
 Indrukwekkend was de openingssessie, met militair vlagvertoon, het zingen 
van het volkslied, lokale muziek, hula-dansen en een toespraak van justice Ken-
nedy, lid van het Federal Supreme Court.
 Er volgde geen centrale vergadering, wel waren er gedurende vijf dagen 
honderden bijeenkomsten van de secties en commissies van de ABA met de 
beste sprekers en deskundigen en interessant studiemateriaal. Zo volgde ik een 
boeiende workshop over diversiteit, mijn stokpaardje.
 Bijzonder was ook de wereldwijde bar leaders-bijeenkomst, die sterk in het 
teken stond van bewaking van onze kernwaarden, met name de onafhanke-
lijkheid. Je realiseert je weer de comfortabele positie van de advocatuur in 
Nederland, wanneer je de schrijnende verhalen hoort over het muilkorven en 
de gevangenneming van kritische advocaten in Afrika en Azië.

Onderdeel van het jaarcongres is de tweedaagse meeting van het House of 
Delegates met zo’n vijfhonderd vertegenwoordigers van de State Bars. Deze 
vergaderingen zijn openbaar, met veel toehoorders, pers en tv-camera’s. Zoiets 
zou ook onze balie goed kunnen doen. Waarom moeten de vergaderingen van 
het College van Afgevaardigden in deze tijd nog besloten zijn?
 Verder sprak mij aan dat het House of Delegates een eigen gekozen voorzit-
ter heeft, die geen lid is van de Board of Governors (vergelijkbaar met onze 
Algemene Raad). En dat de gedelegeerden hun standpunten en amendementen 
bepleiten met hun gezicht naar de zaal om hun collegae te overtuigen. Ook een 
aardig idee voor ons College.
 Herkenbaar waren de agendapunten: veel voorstellen tot wijziging van 
regelgeving. Daarnaast neemt het House standpunten in over vakinhoudelijke 
zaken. Veel wordt voorbereid in commissies, wat voor ons ook een werkbaar 
idee lijkt.
 Kortom, inspiratie in overvloed voor uw (soms wellicht iets te) veranderings-
gezinde deken.

Aloha
Els Unger
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