
De acteur Desmond Llewelyn schitterde als gadgetmeester Q in de meeste
James Bondfilms, zoals in Die Another Day: 

James Bond: ‘You know, you’re cleverer than you look!’
Q: ‘Better than looking cleverer than you are’.

De stichting Leerstoel Advocatuur, opgericht 20 maart 1991, heeft ten
doel het bevorderen van onderzoek naar advocatuurlijke onderwerpen,
het bevorderen van inzicht in en begrip voor de advocatuur in de samen-
leving en ten slotte het bevorderen van aandacht bij universiteiten en
studenten. De Orde oordeelde destijds dat in Nederland onvoldoende
gestructureerd academisch onderwijs op het gebied van de rechtspraktijk
plaatsvindt, terwijl er voorts niet of nauwelijks wetenschappelijk onder-
zoek werd gepleegd naar typisch advocatuurlijke onderwerpen.
Nederland liep hierin achter bij landen als Duitsland en de Verenigde
Staten. Zo weet u waaraan een deel van de hoofdelijke omslag wordt
besteed.

De Universiteit van Amsterdam besloot in september 1991 positief
over de vestiging van een leerstoel in de juridische faculteit. Prof. mr.
Bert Quant werd benoemd. Op 24 oktober jl. gaf hij het afscheidscollege
‘Uren verkopen ... of meer’, waarvan ik de lezing u van harte aanbeveel.
De taakstelling voor de bijzondere leerstoel is meer dan één A4’tje lang.
Over quantity gesproken. De omvang contrasteert schril met de beschik-
bare acht uur per week. Prof. Quant heeft tien jaar lang veel meer uren
‘verkocht’. Op alle denkbare wijzen heeft hij de interactie tussen de prak-
tijk en de wetenschap bevorderd. Een zeer grote verdienste ligt in elk
geval op het vlak van het onderwijs. De reader voor het studiejaar 2002-
2003 voor het keuzevak advocatuur beslaat 368 pagina’s. Over geschiede-
nis. De wezenskenmerken van de advocatuur. Ethische dilemma’s. De
advocaat en de praktijk en de bijzonderheden in de relatie tussen advo-
caat en cliënt. En natuurlijk gedrags- en tuchtrecht. De jurisprudentiebij-
bel van mr. Boekman werd bewerkt door prof. Quant en zijn, ook door de
Orde zeer gewaardeerde wetenschappelijk medewerkster mr. Dorien
Steenmetser-Bakker. Zij heeft overigens onlangs afscheid genomen.

Professor Peter Drucker keek met een wetenschappelijke blik naar het
functioneren van ondernemingen. In Londen liep hij nog colleges bij
John Maynard Keynes, en concludeerde vervolgens dat hij geen econoom
was. ‘Economen zijn geïnteresseerd in producten. Ik ben geïnteresseerd

in mensen.’ En dat laatste heeft Quant – denkt u aan al zijn studenten –
met hem gemeen. Drucker schreef in The Economist over de ‘The next
society’. Hij is er stellig van overtuigd dat dat een kennissamenleving zal
zijn. Zonder grenzen, want kennis reist net zo snel als geld. Met een hoge
opwaartse mobiliteit, iedereen kan makkelijk toegang krijgen tot onder-
wijs, en ten slotte met een hoog potentieel voor zowel falen als succes.
Doordat iedereen in staat is bij te dragen aan productie, neemt de compe-
titie toe. Advocaten zijn in het bijzonder kenniswerkers. Zij beschouwen
zichzelf meer als professionals dan als werkers. Zij identificeren zichzelf
met hun kennis en vaardigheden en minder met het bedrijf of kantoor.
Hun loyaliteit versterk je met name door het hen toe te staan zich te blij-
ven scholen en met name te blijven specialiseren. Met juridische studen-
ten is het niet anders. Zij worden werkelijk de knowledge workers in the next
society en een goede manier om hun interesse op te wekken voor onze
beroepsgroep is hen al tijdens de studie het vak advocaat eigen te laten
maken. De leerstoel heeft daar geweldig aan geattribueerd.

Een attribuut is een teken waardoor iemand herkenbaar is. Met een beet-
je lenigheid laat de Q zich visualiseren als een aureool met een befje. Prof.
Quant verdient een aureool. Niet om hem heilig te verklaren, maar als
teken van aanzien en bijzonderheid. De Orde, wij allen dus, en ook de
universiteit zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn pleidooien voor het
vrij en onafhankelijk functioneren van de advocatuur zijn niet onge-
hoord en ongelezen gebleven. Zijn ganzen van het Capitool als waakza-
me wachters van de staat zijn in de herinnering van velen gegrift. 

Minerva werd samen met Juno en Jupiter vereerd in de tempel op het
Capitool – een gans gakt en een uil vliegt. 

De Uil van Minerva, de heilige vogel van de godin der wijsheid, begint
volgens Hegel pas bij het invallen van de schemer aan zijn vlucht. Deze
uil komt altijd post festum. Ik wens Bert Quant een zeer goede vrije
vlucht toe.

De leerstoel blijft bestaan en wordt opnieuw vervuld. De Orde heeft een
vaandel hoog te houden.

van de deken

Q

Jeroen Brouwer
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