
Hoe kiest de juridische leek een advocaat? Wie afgaat op de grote
namen uit de krant of van de tv loopt het risico snel teleurgesteld
te raken. De meerderheid van behoeftigen heeft een civielrechte-
lijk, geen strafrechtelijk probleem, terwijl de bekendste advocaten
zich louter met het strafrecht bezighouden. Hoe dan te kiezen?

Een voor de hand liggende methode is het raadplegen van de
laatste aflevering van het Vademecum Advocatuur Personen (Boom
Juridische Uitgevers, Den Haag 2001). Daarin staan alle op het
tableau ingeschreven advocaten vermeld, met naam en toenaam.
Helaas ontbreekt daarin elke aanduiding van specialisatie, en aan-
gezien er ook geen advertenties in staan is het lastig kiezen voor de
justitiabele.

Als ik abstraheer van geografische complicaties, heb ik een
intuïtieve voorkeur voor mr. Raadgever te Vleuten. Wie helemaal
zeker van zijn zaak wil zijn, kan natuurlijk direct contact opnemen
met mr. De Rechter te Hulst. Echt serieuze types zou ik willen
doorverwijzen naar mr. Ernst, van Ernst Advocaten in Loenen aan
de Vecht.

Hebt u een aantal slepende incasso’s, dan vermoed ik dat mr.
De Gier voor u klaar staat. U kunt kiezen uit De Gier uit Ede, De
Gier uit Den Bosch of De Gier uit Bergen op Zoom.

Bijbelse visioenen dringen zich op bij het zien van de naam van
mr. Offermans, vermaard advocaat te Roermond, al kan ik me de
aarzeling van de onwetende rechtzoekende alleszins voorstellen.
Eenzelfde aarzeling geldt voor het inschakelen van mr. VerLoren te
Brussel. Wie niet weet dat hij een kei is in het Europese recht, zal
zich zeker tweemaal bedenken alvorens de telefoon te grijpen,
geheel ten onrechte natuurlijk.

Voor al diegenen voor wie de eigen bijdrage een onoverkomelijke
drempel opwerpt en de pro-bonodeur van een randstedelijk top-
kantoor gesloten blijft, raad ik aan eens langs te gaan bij mr.
Goedkoop te Breda, dan wel Goedkoop & Partners te Alphen aan
de Rijn of mr. Piek te Amsterdam. Ik garandeer natuurlijk niets,
maar het is het proberen waard.

Bepaalde specialisaties zijn overigens met enige goede wil ook
nog wel uit de naam af te leiden. Letselschadeslachtoffers kunnen
terecht bij mr. Bots, en kunnen kiezen tussen Maastricht,
Amstelveen en Utrecht, elektriciens met juridische problemen zul-
len allicht een voorkeur hebben voor mr. Boonstra in onder andere
Drachten, Katwijk of Groningen, of mr. Pieper te Nijverdal, en
voor milieurechtzoekers maak ik graag reclame voor mr. Koeman
te Amsterdam, mr. Boom, onder andere te Arnhem, Uden en
Vlaardingen, mr. Bloem te Zoetermeer, Zaandam en Maastricht of
mr. Bos, verspreid door het land van Hoogeveen tot Middelharnis. 

Wie zijn tegenpartij schrik aan wil jagen, kiest natuurlijk mr.
De Dood, te Zaandam (‘Indien u niet voor het eind van het jaar
hebt betaald, zal ik passende maatregelen nemen’) of mr. Van de
Hel te Nijmegen. Wie een wat minder vreesaanjagende benadering
verkiest, kan bij mr. Van Hemel te Amsterdam te rade gaan. En
voor een voetballer met transferproblemen staat maar liefst in zes
plaatsen een mr. Bosman klaar.

Maar de absolute topper is natuurlijk mr. Pleiter te Amsterdam.
Hij zal ongetwijfeld dagelijks talloze rechtzoekenden aan de deur
krijgen. Hij moet goud verdienen.

Sinds kort werk ik zelf op een afdeling corporate litigation, niet
zo’n slimme keus. Agrarisch recht zou beter zijn geweest. n
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