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Bezordheid 
rechterlijke 
macht en 
schrijvers
‘In september 1917, een paar jaar na 
de oprichting van de Nederlandsche 
AdvocatenVereeniging, werd tot uit
gifte van een orgaan der Vereeniging, 
hetwelk Advocatenblad zou heten, 
besloten. Rondom ons vaderland 
woedde nog de Eerste Wereldoorlog; 
de vliegerij en de radio waren nog 
in de kinderjaren en Fruin was veel 
dunner dan thans.
 Hier en daar werd betwijfeld of 
wel behoefte aan een nieuw tijd
schrift bestond. Het is begrijpelijk 
dat de confrères hier te lande nog 
wat onwennig stonden tegenover 
het denkbeeld een eigen orgaan te 
bezitten. De rara avis in de balie, die 
iets over zijn beroepsinzichten en 
praktijkervaringen wilde publiceren, 
vond immers de reeds bestaande 
tijdschriften bereid deze publicaties 
in hun kolommen op te nemen.
 Er ging zelfs een gerucht dat de 
rechterlijke macht de verschijning 
van het nieuwe tijdschrift met enige 
bezorgdheid tegemoetzag, omdat 
men beducht was, dat daarin veelvul
dig kritiek, welwillende en onwelwil
lende, tot uiting zou komen. Of het 
gerucht juist was kan ik bezwaarlijk 
beoordelen, doch wel weet ik, dat de 
balie zich van de aanvang af zozeer 
bewust is geweest van haar gehou
denheid, tegenover de rechterlijke 

macht de goede vormen in acht te 
nemen, dat het mij niet heugt, dat 
ooit opneming van een artikel van 
een confrère moest worden gewei
gerd, omdat de toon daarvan de 
grenzen ener gepaste gematigheid 
overschreed. (...)
 In zijn artikel “Ter Inleiding”, 
waarmede het eerste nummer d.d.  
15 januari 1918 opende, gewaagde 
mr. J. van Kuyk (hoofdredacteur, 
red.) van het drieledige doel, door 
de uitgave van het blad nagestreefd. 
Krachtsvermeerdering door leden
toename van de vereeniging, waarvan 
het blad het orgaan was. Aanwijzing, 
in preciesheid, van behoeften der ad

vocatie, waarvan het bestaan, in alge
meenheid, ondersteld werd. Gehoor
verlening, zo nodig, aan de stemmen, 
die in de kring zelf wellicht niet 
opgingen. En verderop zegt hij: “De 
stof moet komen in hoofdzaak uit de 
balie zelf. De balie pleegt, dooreen 
genomen, niet veel te schrijven. Zo 
men haar tot schrijven uitnodigd 
– en dit woord ter inleiding is een be
paalde uitnodiging daartoe, – vrage 
men schriftuur van weinig omvang. 
En wenst zij aan die uitnodiging niet 
te voldoen door zelf te schrijven, zij 
doe het dan door de redactie op te 
geven, waarover zij geschreven wenst 
te zien”.’
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Er ging zelfs een gerucht, dat de 
rechterlijke macht de verschijning 
van het nieuwe tijdschrift met 
enige bezorgdheid tegemoetzag

Het Advocatenblad bereikt volgend jaar de eerbiedwaardige leef-
tijd van negentig jaar. Het eerste nummer verscheen op  
15 januari 1918. Veertig jaar later blikt mr. G.J. Salm, redacteur 
van het eerste uur, terug op de wording van het blad. 


