
In de namiddag van donderdag 3 juni uur meldt
zich een jongeman bij het kantoor van mr. Pul,
advocaat in Doetinchem. Hij vraagt de receptio-
niste of hij de advocaat kan spreken over de zaak
waarbij zijn vader en moeder betrokken zijn. De
jongen woont bij zijn vader en mr. Pul treedt op
voor zijn moeder.

De receptioniste legt uit dat mr. Pul slechts
beperkt informatie kan geven omdat de inhoud
van het dossier valt onder het beroepsgeheim van
de advocaat. De jongen toont begrip, maar wil
toch graag even met de raadsman spreken. Hij
maakt een rustige indruk.

Machiel Pul maakt tijd vrij om de jongeman te
woord te staan. Dienstverlening is voor hem van-
zelfsprekend. Voorstelbaar is dat een zoon waar-
van de ouders  verwikkeld zijn in een procedure
behoefte heeft aan informatie. De jongeman
loopt mee naar zijn kamer. Na korte tijd wordt
het kantoor opgeschrikt door veel lawaai.

De medewerkers van het kantoor snellen toe.
Zij zien dat hun collega is neergestoken. Hulp-
diensten worden gealarmeerd. Ondertussen
vlucht de dader. De ambulance is zeer snel aanwe-
zig, maar hulp is tevergeefs. Machiel Pul blijkt
fataal getroffen en overlijdt vrijwel meteen.

Machiel Pul werkte in Doetinchem op het kan-
toor Grootjans samen met drie andere advocaten.
Een kantoor zoals er nog veel zijn in Nederland.
De praktijk richt zich op ondernemers en particu-
lieren in de onmiddellijke omgeving. Persoonlij-
ke contacten met cliënten dragen bij aan het
bestaansrecht van het kantoor.

Machiel Pul voelde zich thuis op dit kantoor
en in deze omgeving. Hij werkte in een algemene
praktijk. Ambachtelijk, met toewijding en inzet.
Gericht op het voorkomen van conflicten en het
zoeken naar oplossingen.

Machiel Pul verheugde zich op de toekomst. Per 1
januari 2005 zou hij toetreden tot de maatschap.
Het kantoor zou dan nog meer eigen zijn.

Hij laat een vrouw en twee jonge kinderen na.
De Orde wenst hen, zijn overige familieleden en
zijn kantoorgenoten veel sterkte bij het verwer-
ken van het enorme verlies.

Frans van Oss
deken arrondissement Zutphen
Jeroen Brouwer
algemeen deken

in memoriam

Machiel Pul (1971-2004)
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