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Mutaties Balie

Out

mr. Ed van Liere

Wanneer bent u beëdigd?

Ik ben in 1986 beëdigd in Rotterdam na een student-stage bij het toenmalige kantoor 

Wladimiroff & Spong in Den Haag ten tijde van de geruchtmakende Slavenburgzaak. 

Nadat Simmons & Simmons besloten had haar Nederlandse praktijk te concentreren 

op de Zuid As ben ik op 11 oktober 2010 beëdigd in Amsterdam. 

Welke zaak zal u het beste bijblijven

De Ahold zaak zal ik niet snel vergeten. Ik trad op voor de voormalige CFO. Mischa 

Wladimiroff behartigde de belangen van de afgetreden CEO. Hoewel de belangen niet 

altijd parallel liepen konden we samen met de andere raadslieden een gecoördineerde 

verdediging voeren tegen de forse beschuldigingen van het Openbaar Ministerie onder 

aanvoering van Hendrik Jan Biemond als Offi cier van Justitie. De Amsterdamse recht-

bank en later het Hof boden ons de gelegenheid op Angelsaksische wijze gelijkwaardig 

te procederen. Onvoorwaardelijke vrijheidstraffen bleven achterwege. Uiteindelijk kon 

volstaan worden met een behandeling in twee feitelijke instanties. Het bewerkelijke 

karakter van de zaak had ook aanleiding kunnen geven tot een afdoening in hoogste 

instantie.  

Wat gaat u doen?

Ik heb bijzonder goede herinneringen aan Simmons & Simmons. Maar na meer dan 

een kwart eeuw bij hetzelfde kantoor (hoewel de samenstelling bij herhaling wijzigde) 

werd het tijd voor wat anders. Toen mij vorig jaar gevraagd werd over te stappen naar 

het kantoor waar ik ooit de liefde voor de strafrechtadvocatuur ontwikkelde, kon ik geen 

nee zeggen. Ook de samenstelling van dit kantoor is in de loop der jaren gewijzigd, maar 

Wladimiroff Advocaten is en blijft een onafhankelijke boutique die de gelegenheid biedt 

op het hoogste niveau de praktijk te blijven beoefenen. Ik ben nu puur vakinhoudelijk 

bezig, hetgeen uitstekend bevalt.  

Wat gaat u het meeste missen van de Amsterdamse Balie? 

Vele leden van de balie, waaronder toppers zoals Germ Kemper, zal ik missen. Hij is niet 

alleen een messcherp analyticus met een gouden pennetje, maar bovenal een prettig 

mens met het hart op de goede plaats. Zijn horizon strekt zich uit tot ver buiten de 

arrondissementsgrenzen. Zo ging hij als deken, op verzoek van Advocaten voor Advo-

caten, samen met Joost Italianer naar Syrië ten behoeve van een proceswaarneming. 

Dat maakt het verschil en daar heb ik grote bewondering voor.   

Nieuw kantoor per 1-8-2013: Krikke Hermens 

Dikkerboom van Spanje Advocaten: Koivis-

tokade 54, 1013 BB Amsterdam.  (020) 

8200925, fax (020) 8200926. Mr. G.J.M. 

van Spanje, mr. K.A. Krikke en mr. M.K.J. 

Dikkerboom.

Nieuw kantoor per 1-8-2013: Bureau Brand-

eis: Keizersgracht 203, 1016 DS Amsterdam. 

Mr. Alberdingk Thijm, mr. D.M. Linders en 

mr. C.F.M. de Vries.

Mr. J.C. Westermann per 1-8-2013 werkzaam 

bij Rutgers Posch Visée Endedijk. 

Mr. M.J. Eising is per 1-8-2013 werkzaam bij 

Wieringa Advocaten. 

Mr. J.P.H. Zwemmer is per 1-8-2013 werk-

zaam bij Stibbe N.V.. 

Mr. H.M. Fritschy is per 1-8-2013 werkzaam 

bij De Neree, Tuinman & Van Woensel. 

Naamswijziging per 2-8-2013: Advocatenkan-

toor Schut wordt Schut Advocaten.

Nieuw kantoor per 2-8-2013: Koning Advoca-

tuur: Rombout Hogerbeetsstraat 62, 1052 

XH AMSTERDAM. Mr. G.J. Koning.

Nieuw kantooradres Corten De Geer Advo-

caten per 5-8-2013: Grasweg 63-65, 1031 HX 

Amsterdam.

Mr. A.A. Stekelenburg is per 5-8-2013 werk-

zaam bij Heussen.

Mr. A.H. Gossen is per 5-8-2013 werkzaam 

bij Rutgers Posch Visée Endedijk.

Mr. B.C.M. Waltman is per 7-8-2013 werk-

zaam bij Rutgers Posch Visée Endedijk.

Mr. M.A. Goldschmidt is per 9-8-2013 werk-

zaam bij Rutgers Posch Visée Endedijk.

Mr. O. Laan is per 13-8-2013 werkzaam bij 

Stijl Advocaten.
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