
Van de kwaliteit
en integriteit

van advocaten

René van de Klashorst

De advocaat 
bestaat niet

Germ Kemper

Verder korte interviews met:
Maurits Barendrecht, Freek Bruinsma, Nick Huls, 
Francien Lankhorst, Marcel Schyns, Johan van Stempvoort, 
Hans van Veggel, Anita Vegter-Fieten, Frans Ohm, 
Gert Smit

 Voorwoord

it een lezersonderzoek van een paar 
jaar geleden bleek dat een meerder-
heid van de lezers van het Advocaten-
blad (58%) vond dat een artikel maxi-
maal drie pagina’s mag bedragen. 
Die boodschap, laten we er maar niet 

omheen draaien, hebben we in deze Ordespecial 
van het Advocatenblad aan onze laars gelapt.
 We hebben drie advocaten gevraagd om Don-
ners ‘kernvragen’ aan de Commissie Advocatuur 
eens grondig onder de loep te nemen. Die kern-
vragen hebben betrekking op achtereenvolgens 
de bestuurlijke structuur van de Orde, de kwali-
teit en integriteit van advocaten en het klacht- en 
tuchtrecht. Floris Bannier, René van de Klashorst 
en Germ Kemper hebben de handschoen opgeno-
men.
 Laat u zich niet afschrikken door de lengte van 
hun essays, maar ga er eens goed voor zitten. Laat 
u zich meevoeren naar dierentuin, trustakte-ad-
vocaten en de Franse tijd. Naar ‘heksen in toga’, 
Sir Clementi en de Maagdenhuis-processen. Wel-
licht ten overvloede: de auteurs waren volstrekt 
vrij in hun opdracht. De Algemene Raad hecht 
aan een open discussie over de onderwerpen die 
aan de commissie zijn voorgelegd.
 Voor de liefhebbers van de korte baan is in dit 
nummer ook wel een en ander te vinden. Ver-
schillende (oud-)dekens en wetenschappers zijn 
ondervraagd over de Commissie Advocatuur. De 
wetenschappers zijn overigens opmerkelijk eens-
gezind: de niet (meer) procederende advocaat 
moet niet langer deel uitmaken van de Orde. Per-
soonlijk hoop ik dat de Commissie Advocatuur 
daar anders over denkt, want naar mijn mening 
ligt de kern van het advocatenberoep in het die-
nen van het partijbelang, en niet primair in pro-
cederen.
 Ik wil de drie essayisten hartelijk danken voor 
hun bijzondere bijdrage aan deze special. Dank 
geldt ook alle anderen die aan dit nummer heb-
ben meegewerkt.

 Els Unger

NB. U kunt zich voor de Jaarvergadering 
aanmelden tot en met dinsdag 27 september.
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Is de Orde nog 
van deze tijd?
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