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Het Advocatenblad van 15 juni 1940 opende met een in me-
moriam voor twee gesneuvelde confrères: de Maastrichtse 
advocaat Cornelis Jozef Daniëls had het leven gelaten bij de 
verdediging van de Grebbenberg, en de Amsterdamse advo-
caat Alexandre Louis François Jacques de Vries was gevallen 
bij de Kerk van Achterveld in de gemeente Barneveld. Over 
‘eenige andere confrères heerscht nog onzekerheid,’ aldus toenmalig hoofdredacteur 
jonkheer G.W. van der Does.
 Het Advocatenblad verscheen in de oorlog tot en met juni 1942. Het eerste reguliere na-
oorlogse nummer verschijnt op 15 december 1945, met daarin een korte terugblik op de 
oorlogsjaren. De balans is somber, stelde secretaris mr. P.W. van Doorne. ‘Vele, vele leden 
zijn aan de Nederlandsche balie gewelddadig ontvallen. Zij zijn gevallen in den oorlog en 
in den verzetsstrijd, zij zijn omgekomen in ballingschap, zij zijn gedood door oorlogs-
handelingen. (...) Wij herdenken hen, die als slachtoffers zijn gevallen, en verheugen ons 
erover, dat velen van onze vervolgde confrères in de balie zijn teruggekeerd.’

Voormalig algemeen deken Jeroen Brouwer en de Amsterdamse deken Hans van Veggel 
bezochten vorig jaar een tentoonstelling in Keulen over het lot van joodse advocaten in 
Duitsland na 1933. Deze (reizende) tentoonstelling was samengesteld door de Bundes-
rechtsanwaltskammer en de Anwaltsverein, in samenwerking met een gespecialiseerd 
historisch instituut uit New York.
 In een bijeenkomst van enkele (oud-)dekens en een vertegenwoordiger van het NIOD 
ontstond naar aanleiding daarvan het idee om een onderzoek te (laten) doen naar de ge-
schiedenis van de Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog, en de positie van 
joodse advocaten in het bijzonder. In de bestaande geschiedschrijving van de Nederland-
se advocatuur, waaronder het boek Twee eeuwen advocatuur van E.W.A. Henssen (1998), is 
namelijk weinig te vinden over 1940-1945. We kunnen spreken van een witte vlek, zeker 
in vergelijking met bijvoorbeeld de geschiedschrijving over de rechterlijke macht in die 
periode.
 Bekend is dat advocaten door middel van allerlei procedures instrumenteel zijn ge-
weest bij het voorkomen van deportaties en het ‘ariseren’ van joodse ondernemingen en 
ander joods bezit. Maar wat was de omvang van deze activiteiten? Waren er ook collabore-
rende advocaten? En welke rol hebben advocaten gespeeld in bijvoorbeeld de strafproces-
sen van de Duitse bezetter?

In de zomer hebben de Orde en het NIOD een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd 
naar aanwezige bronnen. De uitkomsten van dit onderzoek waren dusdanig dat de Alge-
mene Raad heeft besloten een vooronderzoek te financieren om de bronnen en eventuele 
lacunes inhoudelijk te onderzoeken.
 De rapportage van het vooronderzoek moet eind dit jaar gereed zijn. Op basis daarvan 
wordt besloten of een langlopend historisch onderzoek naar de advocatuur in de Tweede 
Wereldoorlog gerechtvaardigd is.
 Mogelijk zijn er advocaten die deze periode bewust hebben meegemaakt. Ik nodig hen 
graag uit om te reageren op de oproep in de ‘Actualiteiten’, hiervoor in dit nummer. Ook 
advocaten van na de oorlog die kennis dragen van relevant onderzoeksmateriaal – moge-
lijk verborgen in kantoorarchieven – roep ik op dit te melden aan de onderzoeker.
 De Algemene Raad acht het van groot belang dat deze ontbrekende bladzijde in de 
geschiedschrijving van de advocatuur wordt ingevoegd. Weliswaar zestig jaar na dato, 
maar beter laat dan nooit.

Ontbrekende bladzijde

Els Unger
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