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Leeuwarden met dansende Friezinnen
Jaarvergadering, 30 september

Lucien Wopereis, Orde-redacteur

‘De Nederlandsche Advocaten-Vereeniging 
is in tumult ondergegaan en in tumult is 
te Leeuwarden de Nederlandse Orde van 
Advocaten ten doop gehouden.’ We spre-
ken 1953. Nu, meer dan vijftig jaar later, 
is Leeuwarden opnieuw aan de beurt om 
de jaarvergadering te organiseren. Op 30 
september is het zover.

Nog een citaat uit het Advocatenblad van 
1953, pagina 310: ‘Leeuwarden zal te-

vens te boek blijven staan als één der meest 
opgewekte (feest)vergaderingen van de laatste 
jaren. Leeuwarden beroofde het Zuiden van de 
legendarische kroon der opperste feestvreug-
de, waarin beneden de Moerdijk jaar- en an-
dere vergaderingen geacht worden te verlopen. 
Waar treft men een blijmoediger, muzikaler en 
levenslustiger politiecorps, en waar deelden 
politie en advocaten hartelijker, veelvuldiger 
en smakelijker bier en brandewijn onder het 
veel geblazen typische Leeuwarder volkslied 
“Geef mij nog maar een druppie”?’
De passages zijn een bron van inspiratie voor 
Arend Lanting, de huidige deken in Leeuwar-
den. Hij is met zijn secondanten in het organi-
serend comité (Ruud Glas, Robert Snorn, Tine 
Rouwé en Francien Alberda) vast van plan om 
er een feest van te maken, de 30e september. 
Dat betekent na de huishoudelijke vergadering 
(op de 29e) weer de traditionele kroegentocht, 
deze keer onder leiding van de gebroeders An-

ker, een ontvangst met borrel op het gemeen-
tehuis door burgemeester Dales, de jaarverga-
dering zelf, een lopend buffet na afloop van die 
vergadering en een afsluitend feest. Goklusti-
gen kunnen daar een gokje wagen, danslusti-
gen kunnen de vloer op tijdens optredens van 
de tienkoppige feestband Boston Tea Party.
Plaats van handeling is De Harmonie in Leeu-
warden. De nieuwe Harmonie, welteverstaan. 
Een ruim theatergebouw met verschillende 
zalen in het centrum van de stad. In 1953 trof 
men elkaar in de oude Harmonie.

op drift
Afgezien van het feestgedruis, is er volgens 
Lanting ook een serieuze reden om naar Leeu-
warden te komen. Het inhoudelijke gedeelte 
van de jaarvergadering staat dit jaar in het 
teken van het thema ‘De advocatuur op drift’. 
Aanleiding daarvoor is natuurlijk de door 
minister Donner ingestelde Commissie Ad-
vocatuur, die een ‘raamwerk’ moet opstellen 
over de bestuurlijke structuur van de Orde, de 
kwaliteit en integriteit van advocaten en het 
klacht- en tuchtrecht.
‘Ik ben niet gerust op de uitkomst van dat pro-
ces,’ zegt Lanting. ‘Als er een dergelijke com-
missie wordt ingesteld, dan moet zo’n com-
missie ook met iets komen. Naar mijn mening 
is echter de voorafgaande vraag, namelijk of er 
op dit moment iets fundamenteel mis is met 
de advocatuur, onvoldoende beantwoord. Wij 
hebben als advocatuur toch geen grote schan-
dalen gehad de afgelopen tijd? Je moet niet 

gaan veranderen om het veranderen,’ aldus de 
deken.
Dat neemt niet weg dat het van groot belang is 
om met elkaar over de bedreigingen te spreken 
en je weerbaar op te stellen, meent Lanting. ‘In 
het verleden zaten er altijd veel advocaten in 
de Tweede Kamer. De lobby was daarom door-
gaans ook goed georganiseerd. Nu zitten er 
veel minder advocaten in de Kamer, en je zult 
als Orde je inspanningen op dat vlak dus moe-
ten versterken.’
Helemaal wars van verandering is Lanting 
overigens niet. Zo kan hij zich voorstellen dat 
de arrondissementen worden ‘herverkaveld’. 
In zijn ogen betekent dat dat ‘het Noorden’ 
samengevoegd zou kunnen worden, eventu-
eel met Zwolle erbij, en dat een groot arron-
dissement als Amsterdam wordt opgesplitst. 
Een proces dat overigens in zijn eigen gebied 
is stukgelopen op de achterban. ‘Ik heb hier in 
het Noorden wel getrokken aan concentratie. 
Dat is niet gelukt. De achterban hecht toch heel 
sterk aan het karakter van de eigen balie.’

weense vriendin
Dat eigen karakter zal het arrondissement 
Leeuwarden in elk geval laten zien tijdens de 
jaarvergadering, stelt Lanting. ‘Wij hebben 
een enthousiaste balie. Op lokale jaarvergade-
ringen komen circa 75 van de 225 advocaten. 
Verhoudingsgewijs kunnen veel andere balies 
daar een puntje aan zuigen.’
En hij wijst nog een passage aan in het Advoca-
tenblad van 1953: ‘Leeuwarden en de pracht van 
het Friese water rondom, dat zo verhelderend 
en zo verkoelend werkte op die merkwaardige 
druk, welk menig hoofd en menig gemoed in 
de ban hield na een doorwaakte nacht. Leeu-
warden met dansende Friezinnen, waarvoor 
wij, als we er één hadden, onze Weense vrien-
din zouden willen geven.’
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