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Rondbellen langs enkele advocaten levert al
snel een paar venijnige advocatentrucs op.

Een advocaat die optrad voor een eigenaar
die zijn hypotheekschulden niet betaalde,
kreeg telefoon van de advocaat van de
bank. Natuurlijk ging de executie verkoop
door, maar de confrère was uit sociaal
oogpunt niet te beroerd om even te overleg-
gen.

‘Ik begrijp ook wel dat het niet leuk is
voor de huurders dat ze er bij de verkoop
van het pand uit moeten,’ zei de confrère.
‘Maar als we nou even bekijken wat de
huren zijn, dan zal ik eens zien of ze
misschien niet toch kunnen blijven zitten.’

De man werd op zijn wenken bediend; en
de advocaat van de eigenaar ging alvast
met de blijde boodschap bij de huurders
langs.

Twee dagen later werd de verkoop van
het pand in de krant aangekondigd. Daarbij
werden keurig de huren vermeld. Zodat de
potentiële koper kon nagaan wat het pand
ongeveer waard was; dit alles om een
mooie verkoopprijs te bereiken.

Het advocaat-slachtoffer schaamt zich jaren
later nog, en wil onder geen beding de
eigen naam vermeld zien. 

Een andere advocaat ontdekte door eigen
fouten pas een uur voor de zitting dat hij
een pleidooi moest houden. Er zat nog maar
één ding op, zag hij. Tijdens de zitting zou
hij doen alsof hij een verkeerde zaak had
voorbereid. Hij vroeg, én kreeg, een aanhou-
ding van de behandeling.

Of die advocaat die vlak voordat de stuk-
ken de deur uit moesten, vaststelde dat hij
zijn zaken werkelijk onvoldoende heeft
voorbereid. En dat met die gehaaide tegen-
pleiter! Hij besloot de stukken wel te laten
versturen, maar in plaats van de essentiële
pagina’s zouden witte pagina’s worden
toegevoegd. Of toch pagina’s uit een andere
zaak? Hoe dan ook, ter zitting kon hij
roepen dat er met het kopiëren iets fout
moest zijn gegaan. Ook hij kreeg uitstel.

En dan is er nog de advocaat die velen
kennen, zij het dat niemand de naam
noemt. Kan noemen? Ondanks vele naspeu-
ringen was die vindingrijke man niet te
achterhalen, die steeds vaker werd lastig
gevallen al door zijn cliënt. Waar bleef nou
die rechterlijke uitspraak, die had er toch al
lang moeten zijn?

De raadsman was het beu, al had hij zelf
de hand in de moeilijkheden: hij had
verzuimd de nodige stappen te zetten en de
cliënt maandenlang juist verteld van de
hoopvolle vóórtgang in de zaak.

Hij kon alleen nog maar de letterlijk
creatieve oplossing bedenken. Hij schreef
zelf de diverse stukken van het dossier  --
stukken van diverse partijen -- en sloot een
en ander af met een eigenhandig geconci-
pieerd rechterlijk vonnis. Helaas een afwij-
zend vonnis.

Declaratie toevoegen, en klaar!
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Redact ie leden schetsen een kunstgreep
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Zelf doen
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