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Op 26 december 2000 overleed mr. Willem Eduard Boeles, oud-advo-
caat en deken van de orde van advocaten te Rotterdam.

Willem Eduard Boeles werd geboren op 20 juli 1906 te
Leeuwarden, waar zijn vader rechter was. Na het overlijden van Boeles
verzorgden zijn kinderen de uitgave van een geschrift, door hun vader
rond 1985 opgesteld, met herinneringen over zijn vroegste jeugd en de
eerste schooljaren in Leeuwaren. Een zeer boeiend boekje met
beschouwingen over de sociale verhoudingen in deze provinciestad in
het begin van de vorige eeuw, geschreven met een vaardige pen door
een man voor wie het vanzelfsprekend was de Nederlandse taal goed te
beheersen.

Gedurend de gymnasiumtijd van Willem verhuisde het gezin Boeles
naar Arnhem door de benoeming van de vader als raadsheer in het
gerechtshof. Na zijn rechtenstudie in Leiden werd Willem in 1930
ingeschreven als advocaat in Rotterdam. In de jaren voor de oorlog en
het bombardement woonde hij tezamen met enige vrijgezelle vrienden
in een pand met een Oostenrijkse huishoudster, waarover volgens de
Kralingse roddelverhalen welke ik in de jaren vijftig opving, kleurrijke
geschiedenissen de ronde deden. Menige Kralingse moeder droomde
ervan een dochter uit te huwen aan die mooie, gedistingeerde man,
mr. WE. Boeles. In de loop van de oorlog trad Boeles in het huwelijk
met Anna Lycklama a Nijeholt, uit welk huwelijk twee zoons en een
dochter geboren werden.

In de zestiger jaren telde het kantoor onder leiding van 'vader'
Boeles vijf compagnons, allen grotendeels werkzaam in maritieme
zaken, inclusief het opstellen van scheepsbouwcontracten. De wereld
van zeeschepen, cargadoors, stuwadoors, expediteurs en dispacheurs.
De wereld van de Hague Rules. Een belangrijke basis van de gevoerde
praktijk werd gevonden in de situatie dat het kantoor de vaste juridi-
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sche raadsman was van een aantal Protection and Indemnity Associa-
tions, t.w. verenigingen van zeereders voor het onderling dragen van
het risico van aansprakelijkheid. Het kantoor maakte ook deel uit van
de toen nog bestaande maatschap Verenigde Dispacheurs.

'Vader' Boeles speelde een belangrijke rol in het tot stand komen in
1970 van de fusie tussen drie advocatenkantoren waaruit het kantoor
Loeff Fruin & Boeles ontstond. Verder vervulde hij een aantal com-
missariaten, waaronder met name bij NedLloyd. In 1966 werd hij
gekozen als deken van de orde van advocaten te Rotterdam, een taak
die hij met de hem eigen stijl en autoriteit vervulde.

Willem Eduard Boeles was voor ons jongere compagnons een voor-
beeld van eerlijkheid, rechtschapenheid en ijver in het uitoefenen van
de rechtspraktijk. Hij was een intellectueel met grote belezenheid, ken-
ner van muziek en schilderkunst. Ook kenner en liefhebber van bloe-
men, planten en vogels. Hij genoot hiervan in zijn huis in Rockanje.
Een man met veel gevoel voor humor en met een schaterende lach.
Soms denk ik wel eens midden in de nacht die lach weer te horen.
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