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Opgegroeid in Den Haag en afgestu-
deerd aan de Amsterdamse Vrije 

Universiteit laat Taekema zich geen echte 
Hagenaar noemen, maar zeker ook geen 
Fries. ‘Ik ben maar een halfbloedje’, was 
zijn reactie tegen de president te Leeu-
warden toen deze hem bij een kort geding 
uitbundig in het Fries begon toe te spre-
ken. Zijn naam mag ultiem noordelijk 
zijn, Fries spreekt Taekema niet.
 Confrères roemen Taekema’s combina-
tie van Haagse bluf, Amsterdamse rebellie 
en Friese stugheid, dankzij zijn soms wat 
‘te lange haar’ en ‘recalcitrante, rebelse, zo 
niet provoachtige karakter’. Tekenend is 
ook zijn teleurstelling over de afschaffing 
van het koninklijke lintje dat een deken 
traditioneel kreeg toegekend: ‘Ik was 
graag de eerste deken geweest om zo’n 
lintje te weigeren’, aldus de republikein.
 Op een andere onderscheiding is Tae-
kema trotser: zijn benoeming tot erelid 
van de Haagse Jonge Balie. Als deken 
onderhield hij nauwe contacten met het 
Jonge Balie-bestuur in Den Haag, dat hij 
ook weer tegenkwam op de traditionele 
openingszittingen van de balies in Vlaan-
deren, waar vele vriendschappen zijn ge-
groeid. ‘Tot op de dag van vandaag geniet 
ik enorm van het contact met enthousi-
aste, jonge advocaten’, zegt Taekema. 
 In overleg met de Jonge Balie hervorm-
de Taekema de Haagse pleitwedstrijden: 
het aantal pleiters werd beperkt, deelname 
aan de pleitoefeningen is nu verplicht en 
voor de wedstrijden moet je worden uit-
genodigd. Door dit systeem is de kwaliteit 
van de pleidooien sterk verbeterd.
 Mensen die hem regelmatig horen, 

kennen zijn grote retorische vermogens, 
en daarover beschikt hij blijkbaar al lang: 
in 1968 won de jonge Taekema zowel de 
Haagse als de landelijke pleitwedstrijden 
tijdens zijn beginjaren bij Blackstone, 
Rueb en Van Boeschoten. In 1973 werd 
Taekema partner bij de firma die in 1990 
zou fuseren met De Brauw & Westbroek.

‘Kennelijke flauwekul’
In zijn statige woning aan de Laan Copes 
van Cattenburch houdt Taekema sinds 
kort kantoor in de achterkamer. Hij vertelt 
dat zijn verkiezing tot deken in 2003 een 
beetje toeval was, nu hij als eerste deken 
geen lid was geweest van de Raad van 
Toezicht. Maar men dacht dat hij het wel 
aankon. De voortschrijdende commercia-
lisering en anonimiteit van de advocatuur 
zaten hem in toenemende mate dwars en 
het dekenaat kwam net op tijd: ‘Ik kreeg 
weer lol in het vak’. 
 Taekema ziet zichzelf verder wel als 
‘een Ordemannetje’. Zijn betrokkenheid 
met de beroepsvereniging kwam vooral 

voort uit het destijds ontbreken van de 
landelijke Jonge Balie-congressen, die 
sinds de jaren zeventig immens populair 
zijn onder jonge advocaten. ‘Wij gingen 
naar de landelijke Ordevergaderingen om 
daar mensen te ontmoeten’, zegt Taekema, 
en dat is altijd zo gebleven. 
 In 1972 belandde Taekema op de jon-
gerenplek in de Algemene Raad van de 
landelijke Orde. Hij kreeg de portefeuille 
rechtshulp en reisde het land door om het 
oprichten van bureaus voor rechtshulp te 
stimuleren– helemaal in de geest van die 
tijd, zonder veel bijval overigens van de 
deftige heren in het toenmalige establish-
ment.
 Na zijn dekenaat heeft hij de echte 
querulanten die met ellenlange, onbegrij-
pelijke verhalen bij hem aanklopten, niet 
gemist (‘er zou een regel moeten komen 
om “kennelijke flauwekul” sneller af te 
kunnen doen’), noch de confrères die el-
kaar over en weer bleven beschuldigen van 
wanpraktijken. 
 Beleidskwesties blijven hem interes-
seren, bijvoorbeeld over de werking van 
de tuchtrechtspraak en de publicatie van 
tuchtrechtelijke maatregelen per advocaat. 
 Net zo kritisch sprak hij zich uit over 
het OM, in een speech tijdens de installatie 
van een aantal raadsheren en advocaten-
generaal, toen het rapport van de commis-
sie-Posthumus (over de Schiedamse Park-
moord, red.) net uit was. ‘Dat is belangrijk 
genoeg om nu aan de orde te stellen’, dacht 
Taekema – dat kwam hem niet op veel bij-
val te staan van de aanwezige feestgangers.

Een pensioen of lange vakantie stelt hij 
nog een tijdje uit. Hij blijft lesgeven bij 
de beroepsopleiding, rechter spelen bij 
de pleitoefeningen bij De Brauw en in het 
Moot Court van de Universiteit Tilburg, 
én optreden als voorzitter van ‘Archipel 
en Willemspark’ – de bewonersorgani-
satie van zijn eigen stadswijk, die grote 
conflicten met de gemeente heeft over de 
verkeersmaatregelen. ‘Zulke clubs drijven 
op 65-plussers zoals ik’, grijnst Taekema: 
heerlijk, ouderwets vechten tegen de bier-
kaai.
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Taekema in december 
in actie in Den Haag

Na zes jaar vertrok Wybe Taekema 

(1939) afgelopen maand uit het  

College van Afgevaardigden, omdat  

hij deze maand zeventig wordt. 


