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JAGER IN HET

gewone leven

HANS DE BOER (60) - ADVOCAAT
BIJ DE BOER & EGBERTS ADVOCATEN
‘Ik ben een dossiervreter. Alles, echt alles
wil ik weten als ik aan een nieuwe zaak
begin. Dat vind ik juist het meest uitdagende
aan mijn vak: je ergens in vastbijten om je
opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn. We zijn bij DBE Advocaten
gespecialiseerd in ondernemingen,
bedrijven. Ik houd mij vooral bezig met
bedrijven in moeilijkheden en vastgoed.
En jachtrecht niet te vergeten. Zo nu en dan
staat er een jager bij ons voor de deur die in
een conflictsituatie is beland. Het is handig
als je dezelfde taal spreekt. Soms komt het
voor dat je totaal geen ‘klik’ hebt met een
klant of het probleem waarmee hij of zij
bij ons aanklopt. Dan adviseer ik toch echt
een andere advocaat te zoeken. Er moet
vertrouwen zijn, over en weer.
In 1990 ben ik als “Hollander” in
Leeuwarden verzeild geraakt. Ondertussen
begrijp ik die Friezen wel een beetje. Mijn
gewaardeerde Friese collega Jack Egberts
heeft mij wegwijs gemaakt. En het helpt als
je een Friezin trouwt!’

tekst en foto’s douwe anne verbrugge

HANS DE BOER (60) - LID VAN DE
WBE DE ALDE SLACHTE
‘Of er veel advocaten zijn die jagen? Eerlijk
gezegd weet ik dat niet. Wel is het zo dat bij
ons op kantoor er nog twee jagende
advocaten zijn. Twintig jaar geleden zette
ik mijn eerste schreden in de wereld van de
jacht. Een oerinstinct in mij werd
aangewakkerd. Nu kan ik niet meer zonder.
Ik heb een jachtveld in Duitsland, in de
buurt van Koblenz. Eén keer per maand ga
ik er naartoe. Eenmaal op de hoogzit word
ik overvallen door de rust. Mijn gedachten
ordenen zich. Ik geef cursussen aan
managers waarbij ik hen nog vóór
zonsopgang op een hoogzit laat
plaatsnemen; ze verwerven nieuwe
inzichten. Ik concentreer mij op het beheer
van grofwild: reeën, wilde zwijnen, herten.
Het afgeven van een schot kan niet
zorgvuldig genoeg gebeuren. En, bij
twijfel: niet doen. Ligt het stuk, dan volgt
de ontlading. Respect voor de natuur staat
bij mij voorop. Niet voor niets ben ik
voorzitter van de Vereniging Het Ree voor
de regio Noord-Nederland.’
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