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Pieter de Brauw (‘PJW’) was advocaat in
Den Haag, van 1938 tot 1981. Hij was
actief in de balie: lid van de Haagse Raad
van Toezicht; lid van de Algemene Raad;
Landelijk Deken in de jaren 1970 - 1973.
‘…. de Orde van Advocaten is uit een
betrekkelijk rustig isolement in de luwte
van een schijnbaar onaantastbaar justitieel
apparaat, in de tot zeer krachtig aangewak-
kerde vernieuwingswind terecht gekomen’
sprak PJW als Deken in 1972
(Advocatenblad 1972, 479). Die wind is
sindsdien maar door blijven waaien. In de
jaren 1970-1973 woei de wind over tal van
zaken die ook nu actueel zijn: advocaten in
loondienst; specialisatie; samenwerkings-
vormen; de gefinancierde rechtshulp. Van
wat toen blijvend tot stand werd gebracht
noem ik: de versterking van de gespeciali-
seerde strafrechtpraktijk opgestuwd door
het balie-initiatief de Stichting
Strafrechtpraktijk en de beroepsopleiding.

PJW heeft een sterk vernieuwende
invloed gehad op het oude familiekantoor
waaruit hij voortkwam, een invloed die nu,
in ons zo veranderde kantoor, nog steeds
voelbaar is. Hij oefende daarmee, geloof ik,
indirect ook invloed uit op andere kanto-
ren. PJW was een sterke protagonist van
internationalisering en modernisering.
Internationalisering door de buitenlandse
cliënten en de vestiging van bijkantoren in
het buitenland. Modernisering door de
introductie van allerlei instituten die nu zo
simpel en verworven lijken maar die toen
revolutionair waren: de dagstaten en de
urenverantwoording, de indeling in secties,
het medewerkerschap na de stage, de

beleidsvoorbereidende en uitvoerende
secretaris van de maatschap. Die moderni-
sering is in een rechte lijn sindsdien voort-
gezet. 

P.J.W. de Brauw heeft daarnaast, met
anderen van zijn generatie, zijn jongere
kantoorgenoten het gevoel van gemeen-
schap meegegeven, niet alleen gebaseerd op
nut en profijt en ook de luid en duidelijk
verkondigde boodschap dat het leven meer
moet zijn dan juridisch werk alleen. Pieter
de Brauw was een emotionele man die har-
telijkheid paarde aan de onbedwingbare
lust met een lachje mensen op het ver-
keerde been te zetten. Hij wist uit een
schijnbare chaos wonderbaarlijk veelzijdige
prestaties neer te zetten, ook naast die in de
praktijk en de Orde: het voorzitterschap
van het Centraal Medisch Tuchtcollege;
publicaties over ondernemingsrecht,

gezondheidsrecht, de advocatuur, een NJV
pre-advies over privacy; functies in de
wereld van het toneel, het internationale
toneel, de NVSH (waarvan het lijfblad,
Verstandig Ouderschap onze binnenko-
mende post lange jaren heeft opgevrolijkt).
Ik noem verder vooral zijn rol in de oorlog
bij het verdedigen van verzetsstrijders, zijn
toneelrecensies voor de radio, zijn periode
als circusdirecteur (in zijn voorstelling met
hoge hoed en zweep, maar misschien in
werkelijkheid alleen op een afstand, als
curator). Ik noem zijn publieke voorkeur
voor de PSP waarmee hij zo graag bedaag-
den in zijn omgeving choqueerde.

Pieter de Brauw was een charmante harte-
lijke man, een zeer levend en veelzijdig
mens. Wij denken met dankbaarheid aan
hem terug. n
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