
De verschrikkingen die de slachtoffers van de
Volendamse cafébrand en hun naasten doormaken
laten de samenleving natuurlijk niet onberoerd.
Evenals destijds bij de Enschedese vuurwerkramp
wordt het nieuws grotendeels beheerst door bericht-
geving over de mogelijke oorzaken van de ramp, het
al dan niet falende overheidsoptreden en het doen en
laten van andere betrokkenen. Achteraf weet ieder-
een weer zo verschrikkelijk goed wat er mis was en
hoe het had gemoeten. De pers is zoals steeds als er
rampen zijn heel erg opvallend en indringend aan-
wezig. Geen aspect van het leed blijft onderbelicht
en wij worden door sommige journalisten zelfs
geconfronteerd met beelden van begrafenissen en
met doorkijkjes naar ziekenhuisbedden waarin
zwaargewonde mensen voor hun leven vechten.
Soms lijkt het wel of de berichtgeving over de ramp
en de kijkcijfers van een hogere orde zijn dan de
gevolgen van de ramp zelf.

Ook een groep letselschadeadvocaten werd tot
doelwit van de pers. Dat behoort nu eenmaal tot de
risico’s van het vak en daar moeten ze dus maar
tegen kunnen, zeker nu het erop lijkt dat zij zelf de
publiciteit niet schuwden. 

Burgers hebben zeker in situaties waarin zij aan-
geslagen en dus kwetsbaar zijn vele soorten van hulp
nodig. Bestuurlijke, zakelijke en juridische verwikke-
lingen die onwillekeurig samengaan met een ramp
van de omvang van die in Volendam werpen al heel
snel hun schaduw vooruit en ik ben wat dat betreft
pas gerust als de slachtoffers adequate rechtsbijstand
krijgen van deskundige advocaten.

Het kan dus van groot belang zijn dat gespeciali-
seerde letselschadeadvocaten die volledig onderwor-
pen zijn aan de Orde-regelgeving zich tijdig ‘aan-
speelbaar opstellen’ bijvoorbeeld door in de pu b li-
  ci teit de aandacht op hun bestaan te vestigen of door
zich aan te melden bij officiële instanties. Want het
risico is niet denkbeeldig dat zich in de ontreddering
die hoort bij calamiteiten vroegtijdig rechtshelpers
opdringen die niet de vereiste kwalificaties hebben en

die niet gehouden zijn aan regels die in het belang
van rechtzoekenden geschreven zijn. Een tijdig en
gepast aanbod van gekwalificeerde advocatendien-
sten vermindert dat risico.

Het is advocaten niet toegestaan publiciteit te
bedrijven en zaken te werven door het telefonisch of
in persoon benaderen van potentiële opdrachtgevers,
niet zijnde cliënten, behalve wanneer dat schriftelijk
geschiedt (art. 4 Verordening op de publiciteit). Het
in de Verenigde Staten bekende ‘ambulance chasing’
is hier verboden en dat is maar goed ook. Daarnaast
moeten advocaten zich natuurlijk ook meer in alge-
mene zin betamelijk gedragen en dat geldt naar mijn
oordeel in een trieste en uiterst gevoelige situatie
zoals in Volendam in versterkte mate.
Letselschadeadvocaten zullen zelf moeten afwegen of
het tijdstip en de wijze waarop zij hun diensten aan-
bieden binnen de regels vallen. Maken zij die afwe-
ging verkeerd, dan stellen zij zich bloot aan tuch-
trechtelijk ingrijpen. 

Over het optreden van de advocaten in de
Volendamse context spreek ik – anders dan sommige
journalisten – geen oordeel uit. Ik ken de feiten
onvoldoende. Desalniettemin voel ik mij doorgaans
onbehaaglijk bij een agressieve en ontijdige cliënten-
werving, zeker in treurige omstandigheden. Wellicht
zou het wenselijk zijn als werd bevorderd dat diege-
nen die acute hulp verlenen de slachtoffers later en
op het daartoe geëigende moment doorverwijzen
naar de advocatuur. Advocaten zouden dan grote
terughoudendheid kunnen betrachten zolang de
direct door een ramp getroffenen zich alleen kunnen
concentreren op hun leed en nog nauwelijks op de
gevolgen ervan. De goede trouw van letselschadead-
vocaten kan en moet overigens worden vooronder-
steld en de berichtgeving was hier en daar beslist te
ongenuanceerd. ‘De letselschadeadvocaat geldt alom
als lijkenpikker’, hoonde de Volkskrant van 6 januari
2001 onder de kop ‘Advocaat in letselschade parasi-
teert op het leed’. Dat soort overspannen uitingen
illustreert nog eens dat het in ieder geval niet alleen
advocaten zijn die over de schreef kunnen gaan.
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