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Leeslijst

Bijzonder hoogleraar rechtstheorie gespecialiseerd in 
Law and Literature Jeanne Gaakeer raadt drie must 
reads aan voor de feestdagen.

‘Law is what the Judge had for breakfast’, schreven 
Amerikaanse rechtsrealisten niet zonder 
cynisme. Wie in de literatuur over de psycho-

logie van de rechter wil lezen, neme The Children Act 
(De Kinderwet) van Ian McEwan. In deze roman staat 
de Britse rechter Fiona Maye centraal. Hoofthema is 
het verhaal van de zieke zoon van Jehova’s getuigen 
die een bloedtransfusie wil weigeren die de rechter 
uiteindelijk wel door laat gaan. Uiteindelijk komt 
Maye voor een professioneel en persoonlijk dilemma 
te staan dat tot een tragische keuze leidt.
 Aanrader is ook Kees van Beijnums roman De 
Offers over de offers die rechter Rem Brink bracht 
tijdens zijn werk bij het Tokio-tribunaal in 1946. De 
grootste Japanse oorlogsmisdadigers staan er terecht 
en waarheid en werkelijkheid lopen er niet zelden 
door elkaar. Van Beijnum stelt de morele verantwoor-
delijkheid van het individu – rechter én verdachte 
– nadrukkelijk aan de orde.
 Voor wie van schijn en werkelijkheid geen genoeg 
krijgt, is Siri Hustvedts The Blazing World (De vlam-
mende wereld) een laatste tip. De Amerikaanse schrijf-
ster Hustvedt schrijft over een miskende kunstenares 
die zint op wraak. De betekenis van deze roman geeft 
zich niet gauw gewonnen en biedt dus de kans om de 
interpretatieve vaardigheden te oefenen.

Jeanne Gaakeer

gezien

Beste blogs
De Amerikaanse Orde organiseert 
al voor het achtste jaar een 
‘blawg 100’, een overzicht van 
de beste juridische blogs. 

In de Verenigde Staten zijn al gauw meer juridische 
weblogs dan in Nederland. Het taal- en werkgebied is 

nu eenmaal groter dan het onze. Toch is het een indruk-
wekkende lijst, de top 100 lawblogs die de American Bar 
Association selecteerde uit zo’n vierduizend blogs. Uit dit 
overzicht blijkt hoe professioneel het er aan toegaat in de 
Amerikaanse juridische dienstverlening, want over elke 
niche wordt wel geblogd. Voor Nederlandse advocaten is 
het een mère a boire van goedgeschreven, actuele lawblogs. 
Handig om inspiratie op te doen voor een eigen blog of 
om informatie uit te halen voor de eigen praktijk. Check: 
www.abajournal.com/blawg100. 

Erik Jan Bolsius

Voorbeeldige  
missen
Geen uurtje-factuurtje en veel kennis  
gratis delen. Miss Legal doet voor hoe  
dat moet.

‘Miss Legal is je beste vriendin in noodsituaties,’ luidt 
de bio van het AmisslegalNL twitterprofiel. Het 

juristenkantoor telt nu tien ‘missen legal’, sommigen advo-
caten, anderen jurist. Samen bedekken ze vijftien rechtsge-
bieden op zeven locaties, voor particulieren en het mkb. 
De dames bloggen regelmatig op hun site. Daarmee 
haalden ze in het afgelopen kwartaal meer dan 245.000 
pageviews, onder andere met een rant tegen vermeende 
oneerlijke handelspraktijken van Fit for Free en tips om van 
het abonnement af te komen. De post werd meer dan dui-
zend keer gedeeld.
 Blogposts eindigen vaak met een pitch, met daarbij met-
een een precieze kostenindicatie. Miss Legal gaat bijvoor-
beeld in consumentenzaken naar de rechter voor 375 euro 
ex btw. Zo vormt Miss Legal niet alleen een mooi voorbeeld 
van juridische contentmarketing, maar ook hoe advocaten 
alternative fee arrangements kunnen inzetten.

Nathalie Gloudemans-Voogd


