
Van de deken

O p 8 juli 2009 vroeg NRC Handelsblad opnieuw aan-
dacht voor de 1500 minderjarigen in Nederland 
die zonder strafblad zijn opgesloten in justitiële 

inrichtingen of gevangenissen. Minister Rouvoet heeft gezegd dat 
hij aan deze toestand, die Nederland ook internationaal in diskrediet 
brengt, uiterlijk in 2010 een einde wil maken. Dat lijkt echter niet te 
gaan lukken.
 Hoe zou de Nederlandse samenleving reageren, zo vraag ik me 
wel eens af, als we 1500 meerderjarigen zonder strafrechtelijke ver-
oordeling zouden opsluiten in de gevangenis. Met de Vereniging van 
Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) maak ik me ernstig zorgen 
over dit verschijnsel in welvaart staat Nederland in crisis. Jongeren die 
niet strafrechtelijk zijn veroordeeld, horen niet in de gevangenis thuis 
maar in een jeugdzorginstelling met deskundige opvang en behande-
ling. Bij voorkeur in de regio waar de jongeren vandaan komen, zoals 
dat is bedoeld in de nieuwe Wet op de jeugdzorg. De faciliteiten en het 
klimaat in een gevangenis zijn voor deze – meestal zeer kwetsbare – 
jonge mensen ongeschikt. 

Recht in crisistijd. Breekt nood wet? Daarover gaat ons 
jaarcongres op 25 september in Arnhem. Een onderwerp 
dat absoluut de aandacht van advocaten verdient, van 
veel advocaten. Het aantal advocaten in Nederland neemt 
nog steeds toe. Dat is gelukkig ook het geval met het 
aantal deelnemers aan het jaarcongres van de Orde. Na 
2004 en 2005 met ruim 400 deelnemers is het de laatste 
jaren ondenkbaar dat we niet boven de 800 deelnemers 
uitkomen. Het zou mooi zijn als we in Arnhem boven de 
1000 deelnemers komen. De onderwerpen die we samen 

met de specialisatieverenigingen behandelen staan borg voor een inte-
ressante studie- en discussiedag. Daarnaast blijkt ieder jaar weer hoe-
zeer het de moeite waard is om niet alleen uit je kantoor te komen voor 
zaken, maar ook voor het leggen van contact met collega’s van verschil-
lende generaties uit het hele land, allemaal deel uitmakend van die ene 
zo divers samengestelde Nederlandse Orde van Advocaten.
 Niet alleen is het onderwerp alleszins de moeite waard en bijzon-
der. Dat geldt ook voor de locatie. Ik was een paar weken geleden 
voor het eerst op Papendal in Arnhem, een locatie die afwijkt van de 
schouwburgen en congrescentra die we tot heden traditioneel bezoch-
ten. Het is niet erg als u voor deze bosrijke olympische omgeving uw 
driedelig grijs thuis laat.
 Ik hoop van harte u uit het hele land in groten getale op het jaar-
congres van onze Orde te zien.

Willem Bekkers
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