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We kennen nogal wat tradities rondom de jaarlijkse 
Ordevergadering. Het lijkt, na alle belevenissen in 
Leeuwarden, een goed moment om deze eens onder de 
loep te nemen. Want tradities doen aan zelfregulering, 
net als de advocatuur. Dat laatste moet vooral zo blij-
ven, het eerste niet, althans niet zonder een periodieke 
audit.
 Eén traditie is dat er voor de huishoudelijke vergadering, die vooraf gaat aan 
de Ordevergadering, geen agendapunten worden aangedragen door de leden, on-
danks de jaarlijkse oproep daartoe in het Advocatenblad. Met deze traditie werd dit 
jaar gelukkig gebroken, voor het eerst in de herinnering van de huidige lichting 
Ordebestuurders. Een advocaat uit Deventer riep de Algemene Raad op om elke me-
dewerking aan de Commissie Advocatuur te staken in verband met de ‘crisis in de 
rechtstaat’.
 Het onderwerp, hoe belangwekkend ook, kon niet goed worden uitgediept. Een 
andere traditie is namelijk dat de dekens na hun al even traditionele dekenuitje licht 
aangeschoten de huishoudelijke vergadering komen binnenvallen. Die traditie bleef 
dit jaar in stand. Met overgave, kunnen we vaststellen. De bijkomende loslippigheid 
leverde overigens een aardig nieuwtje op: een groep advocaten heeft de NMa op de 
Hoge Raad afgestuurd wegens het innemen van een monopoliepositie. In een concur-
rerende Hoge Raad zouden zitting moeten krijgen het kersverse AR-lid Bert Bouma, 
oud-deken Peter von Schmidt auf Altenstadt en uiteraard de Friese gastheer Arend 
Lanting. Het is maar dat u het weet. Maar toch wel jammer van die inspreker.
 Aan het slot van de huishoudelijke vergadering werd mij het gerucht voorgelegd 
dat de Algemene Raad af wil stappen van de traditionele rondgang van de jaarver-
gadering langs de arrondissementen. Ik heb geantwoord dat dat gerucht juist is en 
dat na 2006 – Haarlem – en 2007 – lustrumjaar, Den Haag – zal worden gezocht naar 
een locatie in Utrecht. Afstand, zo blijkt namelijk uit de jaarlijkse evaluatie van de 
jaarvergadering, is een belangrijke reden om niet naar de Jaarvergadering te komen. 
Overdreven wellicht (hoe ver is ver in ons land), maar wij slaan dit argument graag uit 
handen van de wegblijvers.
 Tot slot nog even over het traditionele feest na afloop van de Ordevergadering. 
Helaas viel de belangstelling daarvoor tegen. Laat ik het zo stellen: de tienkoppige 
feestband Boston Tea Party maakte ongeveer eentiende deel uit van het totaal aantal 
aanwezigen. Dat is vrij veel muziek per persoon. Gezellig was het zeker, maar de lage 
opkomst roept de vraag op of werkelijk behoefte bestaat aan een afsluitend feest. Een 
aantal die hard-feestneuzen had dit jaar nadrukkelijk om dat feest gevraagd. Misschien 
moeten zij in de toekomst gezamenlijk naar de disco.
 Een laatste traditie. Voorheen werd de Ordevergadering altijd met de dekenrede 
geopend, behalve in de twee voorgaande jaren. De oude traditie is in ere hersteld. Met 
dank aan de organisatoren, want daarna was de vergadering – ná mijn rede – ook voor 
mij een dagje uit.
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Els Unger
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