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Van de Deken

Pieter van Regteren Altena

 De Jonge Balie te Amsterdam, 

vijfenzeventig jaar jong

Op 24 mei 1939 vond de eerste vergadering van de vereniging de Jonge Balie plaats. Er 

waren 24 leden die oprichtend lid wensten te zijn. Plaats van samenkomst de Praktizijns 

Sociëteit. Het Jonge Balie bestuur wilde niet dat de vereniging aan de hand van de raad 

van toezicht zou meelopen maar dat deze een zelfstandige plaats zou innemen binnen de 

Amsterdamse Balie. In het eerste jaarverslag van de vereniging staat daarover:

“…Deze belangstelling van den Raad neemt niet weg, dat de Vereeniging het zelf zal moeten zijn, 

die haar leden en in het algemeen de jongere advocaten activeert. Zelf doen en initiatief vormen de 

grondslagen van ons verenigingsleven. Haar pretenties brengen dat mee. Haar doelstelling ook…”

De andere doelstellingen van de vereniging zijn blijkens de statuten uit 1939:

I het bevorderen van de standsopleiding, het doen geven van voorlichting en het bespreken van 

vraagstukken, welke van belang zijn voor de jonge advocaten,

II het bevorderen van het contact tussen de jonge advocaten onderling en tussen hen en de oudere 

confrères, de zittende en staande magistratuur en 

III het behartigen van de belangen van de Jonge Balie.

In dit alles is de vereniging dit jaar vijfenzeventig jaar succesvol! Reden voor een feestelijk 

lustrum dat van 18 tot en met 20 juni a.s. gevierd wordt. 

Ook, en misschien wel juist, vijfenzeventig jaar na de oprichting heeft de vereniging de 

Jonge Balie een hele belangrijke rol in de Amsterdamse Baliesamenleving. De vereniging 

organiseert in willekeurige volgorde, lezingen, de voor stagiaires verplichte pleitoefenin-

gen, de jaarlijkse pleitwedstrijden in het kader van Justitia, fondsenwerfdiners ten behoeve 

van Lawyers 4 Lawyers, sportwedstrijden – o.a. golf, bowling – en het Jonge Balie cabaret, 

uitwisseling met andere jonge balies in Nederland en, niet te vergeten, het buitenland.

Daarnaast behartigt de Jonge Balie de belangen van de jongere advocaten, de stagiaires en levert een belangrijke 

bijdrage aan hun onderlinge verbondenheid en samenwerking, niet alleen door bovengenoemde activiteiten maar 

ook door de organisatie van de Jonge Balie borrels waarmee niet alleen de wisseling van de seizoenen wordt gevierd 

maar ook veel andere belangwekkende gebeurtenissen waarop gedronken mag worden. 

Die onderlinge binding is lastig in een arrondissement als het onze. Weliswaar is het arrondissement Amster-

dam het geografi sch veruit kleinste arrondissement, met meer dan vijfduizend stukjes is het lastig puzzelen. De 

beroepsopleiding heeft aan kwaliteit gewonnen maar levert een kleinere bijdrage aan de cohesie dan vroeger, 

niet alleen omdat de grotere kantoren de opleiding combineren of in eigen huis verzorgen maar ook omdat na 

de middagcursussen de standaardroep van bier en bitterballen overschreeuwd wordt door de roep van Iphone, 

voicemail, e-mail, cliënten en declarabele uren. 

De band tussen de raad van toezicht en de Jonge Balie wordt één keer per jaar stevig aangehaald voor het jaarlijkse 

Justitia. De Justitia Commissie doet het werk voor de organisatie van dit evenement met inbegrip van de organisatie 

ten behoeve van de door de raad van toezicht uitgenodigde deelnemers. De ambitie lijkt dat ieder Justitia weer 

beter moet zijn dan dat van het jaar ervoor.
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Ook dit jaar was Justitia weer perfect georganiseerd. Geconcentreerd in het centrum van de stad met een heel 

goed bezocht seminar met Coen Verbraak als middagvoorzitter die zijn gasten steeds in korte tijd gedachten wist 

te ontfutselen die stof tot latere overdenking vormen. Het feest in het tot feesttempel omgetoverde Tuschinski was 

uniek, niet alleen door de locatie maar door de feestelijke stemming.

Een vereniging als de Jonge Balie kan alleen (voort)bestaan door de inzet van de leden die bereid zijn taken in het 

bestuur en commissies te vervullen. Dat kost veel tijd, die niet kan worden geschreven, en energie waarvoor het 

resultaat op de korte termijn en de jaarlijkse reünies van de bestuurs- en commissieleden op de lange termijn de 

beloning zijn. 

De Amsterdamse Orde is al diegenen die zich de afgelopen 75-jaar voor de Jonge Balie hebben ingespannen en 

hun kantoren die hen daartoe de gelegenheid hebben gegeven dank verschuldigd. Wij feliciteren de vereniging 

en wensen de Jonge Balie een goede toekomst maar nu eerst een feestelijke lustrumviering.

*  noot: een deel van deze bijdrage is ontleend aan het Lustrumboek van de Jonge Balie Amsterdam 1939-1999.

Op donderdag 20 maart 2014 ontvangt de Amsterdamse advocaat 

Prof. Liesbeth Zegveld de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde 

van Advocaten. 

Prof. Zegveld is sinds 2000 advocaat in Amsterdam. Zij is verbon-

den aan het kantoor Prakken d’Oliveira en zij is hoogleraar ‘War 

Reparations’ in Utrecht. Zij richt zich op mensenrechten en in het 

verlengde daarvan ook de rechtsbijstand aan oorlogsslachtoffers en 

aansprakelijkheid van schade in internationale milieuzaken.

Het thema van de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van 

Advocaten is dit jaar ‘De Amsterdamse Advocaat’. Dit thema wordt 

tijdens een mini-symposium van diverse kanten belicht door sprekers 

van binnen en buiten de advocatuur. De sprekers zijn onder meer: 

Carolien Gehrels, wethouder; Martijn Snoep, managing partner De 

Brauw Blackstone Westbroek; Nardy Desloover, deken Rotterdamse 

Orde van Advocaten.

Aan het eind van de vergadering wordt de Dekenprijs van de Am-

sterdamse Orde uitgereikt aan Prof. Zegveld. Zij krijgt deze prijs 

omdat zij zich als Amsterdamse advocaat heeft onderscheiden 

op een buitengewoon complex rechtsgebied; de aantasting van 

mensenrechten in oorlogssituaties en de aanpak van internationale 

milieuschades. Zij treedt op voor slachtoffers en heeft daardoor te 

maken met verweerders die zich met man en macht verdedigen 

tegen de argumenten die voor hun aansprakelijkheid voor schade 

worden aangevoerd.

Jaarvergadering Amsterdamse Orde

Dekenprijs 2014 voor Liesbeth Zegveld

Uitreiking van de dekenprijs door de deken aan mr. Liesbeth Zegveld.
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Als advocaat moet Prof. Zegveld zich een nieuwe weg banen door dit 

onontgonnen rechtsgebied, formeel-juridische barrières als ingewik-

kelde verjaringsvraagstukken slechten en de gedachte ingang doen 

vinden dat de Staat en grote ondernemingen aansprakelijk kunnen 

zijn voor gebeurtenissen die zich in een ver verleden in een niet-

Nederlands gebied hebben afgespeeld. Dit betekent in de praktijk 

doorprocederen tot de Hoge Raad.

Prof. Zegveld boekte succes in procedures tegen de Staat der Neder-

landen ter verkrijging van erkenning en vergoeding van de schade 

van de oorlogsweduwen van Moslimbroeders in Srebenica en oor-

logsweduwen in Indonesië. In een procedure die zij in opdracht van 

Milieudefensie tegen Shell voerde kreeg zij gedeeltelijk gelijk terzake 

de aansprakelijkheid voor olievervuiling in de Shell Nigerdelta. 

Dit vergt niet alleen een grote kennis van het rechtsgebied maar 

ook vindingrijkheid, overtuigingskracht en vooral ook doorzettings-

vermogen. Beginnen aan zaken waar anderen geen oplossing zien 

en die ook tot een goed einde brengen. Voor de slachtoffers bestaat 

de winst vaak niet zozeer uit de fi nanciële compensatie maar uit de 

erkenning van de fouten uit het verleden.

De Amsterdamse Dekenprijs wordt jaarlijks uitgereikt op de jaar-

vergadering van de Amsterdamse Orde aan een advocaat met 

bijzondere verdiensten. In 2011 ontving Prof. Zegveld al de Clara 

Meijer-Wichmann-penning als erkenning voor haar inzet voor de 

verdediging van de rechten van de mens. 

Eerder werd de Dekenprijs onder meer uitgereikt aan mr. B. Samkalden, 

mr. B. Böhler, mr. G.G.J. Knoops, mr. P.H. Bakker Schut, mr. C. Drion, 

Prof. F.A.W. Bannier, mr. E. Dommering en mr. R.J. Hamerslag.

Enkele deelnemers aan het symposium “De Amsterdamse advocaat”. Van links naar rechts: Geertjan van Oosten, Leonie Schapink, Martijn Snoep, Nardy de 

Sloover, Gerrit Jan Pulles en Dirk Jan Rutgers.

Mensenrechtenadvocaat Gerrit Jan Pulles was een van de sprekers tijdens het 

symposium.
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