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In de rubriek Het Mijlpaalarrest portretteren we de advocaat die de 
zaken voor de lagere rechters deed – en later vaak verrast werd door 
het resultaat in hoogste instantie. Nu zoeken we voor de volgende 
arresten de advocaat in eerste instantie van:
Bal/Keller (NJ 1998, 383); Slot/Ceelen (NJ 2001, 583); Werink/

Hudepohl ofwel Zwiepende tak (NJ 1996, 403); Hilbrands en 
Oranje-Nassau/Veenhoven ofwel Turnster (NJ 1998,190) ; O/B 
oftewel Wrongful birth (NJ 1999, 145).
 Kent u een advocaat die vanaf het begin betrokken was bij een van deze 
zaken, dan hoort de redactie dat graag: Linus. HesselinkAreedbusiness.nl.

Aernoud Bourdrez, IE-
advocaat te Amsterdam, 
heeft plezier in zijn werk. 
Dat wordt duidelijk uit zijn 
Grrr. Conflictbeheersing in 75 
lessen. Conflicten zijn de 
core-business van de advo-
caat, en als je er dag in dag 

uit mee te maken hebt, loop 
je het gevaar onder te gaan 
in cynisme. Maar als je zin 
in je werk hebt, en een crea-
tieve geest, dan schrijf je een 
boekje met 75 pragmatische,  
boerenslimme, empathische, 
bescheiden, opmonterende, 
wijze of bedachtzame tips 
om conflicten op te lossen 
of ze te voorkomen, of ze in 
ieder geval te verdragen.
 ´Hard op de zaak, zacht 
op de man.´ ´Denk nooit dat 
je slimmer bent.´ ´Stel vragen.´ 
´Loop een keer weg´, ´Ken je 
ego, zodat het niet tussen 

jezelf en de oplossing komt 
te staan.´ Er zijn verrassende 
tips, er zijn ook overbekende, 
dat hangt van de ervaring 
van de lezer af. Hoe dan ook 
is het leuk gniffelen om de 
talloze aspecten van het ba-
sismateriaal van de advocaat, 
en mediator.
Elke tip beslaat twee pagina´s, 
de tekst meestal maar een 
paar zinnen, maar het beeld 
is overvloedig. En het is 
origineel. Uit allerlei tak-
ken van sport en politiek en 
cultuur komen de kleurige 
foto´s, tekeningen of kunstige 

illustraties (zoals de hier 
afgebeelde les 4). Vaak is het 
beeld een goed gevonden 
voorbeeld van de stelling in 
de tekst. Soms is het 1 op 1, en 
toont het beeld exact wat de 
tekst vertelt, maar ook dan 
is het beeld krachtig genoeg 
om niet te vervelen.
 ‘Hoe wil je erop terugkij-
ken?’ vraagt Bourdrez in les 
1. ‘Wat is er over tien jaar nog 
belangrijk?’ En de laatste 
les is ‘Achteraf valt het altijd 
mee.’ Denk op de langere 
termijn – dat is blijkbaar 
belangrijk. Er zijn conflicten 
waarin de andere partij wat 
moeilijker te identificeren 
en te bereiken is dan Bour-
drez suggereert, of waarin 
de eenling er nauwelijks toe 
doet. Maar met die conflicten 
ga je dan ook niet naar een 
advocaat. In die gevallen zou 
een borrel met Bourdrez nog 
kunnen helpen.
(LH) 
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