
Van de deken

Gewaarschuwd man

E ls Unger was de eerste vrouw die algemeen deken werd 
van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij vond dat 
belangrijk en was daar trots op. Terecht. Ook was zij 

onverholen verontwaardigd dat het zo lang heeft geduurd 
voordat het zo ver was.
 Els Unger loopt met haar gevoelens niet te koop. Zolang 
het om de inhoud gaat, liefst ontdaan van emotie, aanwezig, 
graag kort en zakelijk. Het door haar aangezwengelde diversi-
teitsbeleid heeft zij echter met ware passie uitgedragen.

Diversiteit heeft een aantal aspecten. Primair ging het Els om 
het bevorderen van doorstroming van vrouwen in leiding-
gevende functies in de advocatuur. Bij haar afscheid schreven 
twintig collega’s en vriendinnen van Els een bijdrage voor een 
bundel met de titel: Who? Els. In de bundel gaan alle bijdragen 
over diversiteit.
 Inmiddels is meer dan 50% van de instromende advocaten 
vrouw, maar dat betekent nog niet dat het doel van Els Unger 
is bereikt. Wel lijkt het moment aangebroken om de discussie 
over diversiteit te verbreden. Iedereen die voldoet aan de eisen 
van vakbekwaamheid van een advocaat is welkom in de balie. 
Daarin zijn minderheden nog te weinig vertegenwoordigd.

Het zou Els Unger tekortdoen als alleen dit aspect van haar 
beleid aandacht zou krijgen. Zij was deken in een roerige 
periode, waarin een motie van de Tweede Kamer leidde tot 
het rapport van de Commissie Advocatuur. Niet alleen door 
de politiek werd de balie ter verantwoording geroepen, maar 
ook door andere geledingen in de samenleving. Bij de discus-
sie binnen de divers samengestelde balie liepen de emoties 
enkele keren hoog op. Dat ging soms ten koste van de inhoud. 
Met dat laatste had Els zichtbaar moeite, hoewel haar incas-
seringsvermogen onuitputtelijk lijkt.

Zij heeft tijdens haar dekenaat eigenzinnigheid, moed en 
lef getoond. Geen slechte eigenschappen voor een advocaat. 
Daarmee heeft zij niet alleen vrienden gemaakt, maar dat 
vond Els naar haar eigen zeggen ook niet zo erg. Als het om de 
inhoud gaat moet je je rug recht houden, ook als de ander dat 
niet zint. Een onafhankelijke geest dus. Ook niet slecht voor 
een advocaat.

De balie zal Els als bestuurder nog gaan missen. Namens de 
balie, bedankt Els.
 Els Unger is weer volledig terug in de advocatenpraktijk. 
Een gewaarschuwd man telt voor twee.

Willem Bekkers

Kandidaten 
gevraagd voor 
Sonja Boekman-
prijs 2007

Ook dit jaar reikt OSR Juridische Op-
leidingen tijdens het Jaarcongres van 
de Orde op 28 september aanstaande 
de Sonja Boekmanprijs uit. Dit jaar 
is het thema van de prijs ‘de meest 
veelbelovende vrouwelijke advo-
caat’. Met het uitreiken van de prijs, 
vernoemd naar Sonja Boekman, 
wil OSR vrouwen aanmoedigen en 
stimuleren om door te stromen naar 
topfuncties in de advocatuur.
 Vorig jaar werd de prijs voor het 
eerst uitgereikt aan mr. Loes Gijbels. 
Zij werd door de jury ‘de koningin 
van de echtscheiding’ genoemd. Ze 
zet zich erg in voor haar rechtsge-
bied, het familierecht. Zo slaagde zij 
erin een belangrijke verschuiving te 
laten plaatsvinden van de contenti-
euze echtscheidingsprocedure naar 
de echtscheiding in goed overleg. 
Haar forse kritiek op de flitsschei-
ding bleef niet onopgemerkt binnen 
de politiek. Het leidde ertoe dat deze 
uiteindelijk werd afgeschaft. 
 De advocatuur kent een heleboel 
vrouwelijke advocaten die veel in 
hun mars hebben. Kent u zo’n vrou-
welijke advocaat – niet ouder dan 40 
jaar – van wie u zeker weet dat zij ver 
zal komen in haar vakgebied en/of 
die van grote betekenis zal worden 
voor de beroepsgroep? Geef haar dan 
vóór 3 september 2007 op als kandi-
daat voor de Sonja Boekmanprijs.
 Kandidaatstelling met motive-
ring kunt u richten aan OSR Juri-
dische Opleldingen, t.a.v. Michelle 
Visser, Postbus 19077, 3501 DB 
Utrecht of per e-mail naar prAosr.nl. 
Op de website van OSR (www.osr.nl) 
en op de website van de Orde (www.
advocatenorde.nl) treft u nadere 
informatie over de prijs en Sonja 
Boekman. 
 Uit alle inzendingen kiest een 
deskundige jury de uiteindelijke 
winnares. De jury bestaat uit me-
vrouw mr. F.J. Leeflang (voorzitter), 

mevrouw mr. T.B. Trotman en de 
heer mr. M.A. Blom. De winnares 
krijgt de prijs uitgereikt op het Jaar-
congres van de Orde op 28 septem-
ber aanstaande in Den Haag.

De prijs is vernoemd naar Sonja 
Boekman die erg belangrijk was 
voor het (tucht)recht in Nederland. 
In de jaren negentig verscheen haar 
standaardwerk Het huidige advocaten-
tuchtrecht. Zij was de eerste vrouwe-
lijke deken van Nederland bij de 
Haarlemse Orde.

Nieuwe deken  
en AR-leden 
Op 1 juli jl. is Willem Bekkers Els 
Unger opgevolgd als algemeen 
deken. Bekkers (1944) studeerde 
Nederlands recht in Nijmegen en is 
partner bij Wijn & Stael advocaten 
in Utrecht. Hij is gespecialiseerd in 
insolventierecht, gezondheidsrecht 
en tuchtrecht. Van 1985 tot 1990 was 
hij deken van de Utrechtse Orde.
Els Unger keert terug naar haar 
praktijk bij Unger Hielkema advoca-
ten in Amsterdam.
Louise van der Veen (42) en Hermine 
Voûte (43) zijn door het College 
van Afgevaardigden per 1 juli 2007 
gekozen als leden van de Algemene 
Raad (AR). Zij volgen 
Els Unger en Ed van 
Liere op. Van der Veen 
is advocate bij Rijp-
kema Van der Veen in 
Groningen en tevens 
lid van het College 
van Afgevaardigden, 
Voûte is werkzaam 
bij Loyens Loeff te Amsterdam. Zij 
zijn de eerste AR-leden die werden 
geworven in een openbare sollicita-
tieprocedure. Van de zeven AR-leden 

zijn er nu drie 
vrouw, waarmee 
gestalte is gegeven 
aan de door Els 
Unger voorgestane 
diversiteit.

ActualiteitenOrdenieuws

Louise van der Veen

Hermine Voûte 

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl
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