The Founders

Bos en Lommer Advocaten
Eind jaren zeventig ontwikkelt de sociale rechtshulp zich in rap tempo.
Advocatencollectieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo
krijgen vele wijken een eigen advocatenkantoor dat klaarstaat voor de
minder bedeelden in de samenleving, het recht is immers van iedereen. In Bos en Lommer vestigen zich in 1979 vier pas afgestudeerden
jongens vol idealen. Vierendertig jaar later drijft Bos en Lommer
Advocaten nog altijd op de idealen van toen.
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Na het afronden van hun rechtenstudie hebben Hein Karskens, Frits Schirmeister, Jos
Rijser en Jan Tuitjer ieder hun eigen gedachten over de toekomst. Uiteindelijk vinden
ze elkaar in een gezamenlijk ideaal dat op
dat moment in opkomst was: de sociale advocatuur. Ze zijn bevlogen en hebben goed
nagedacht over wat ze willen. Aansluiten bij
een bestaand kantoor is geen optie: ze gaan
het op hun eigen wijze doen.
Er worden geen overhaaste beslissingen
genomen. Ze nemen een half jaar de tijd
om hun visie en idealen om te zetten in
concrete uitgangspunten voor een eigen advocatenkantoor. Karskens memoreert: ‘Het
recht is van iedereen. We wilden iedereen
toegang tot het recht bieden. Hierbij stonden laagdrempeligheid, klantvriendelijkheid, een actieve houding en binding met
de wijk centraal’.
Een oude ﬁetsenstalling aan de Tijl Uilenspiegelstraat wordt door de jonge advocaten
zelfstandig omgebouwd tot advocatenkantoor. Weliswaar heeft het kantoor in de loop
der tijd ook het pand ernaast betrokken,
maar vierendertig jaar later doet de verbouwde ﬁetsenstalling nog altijd dienst als
kantoor van Bos en Lommer Advocaten.
In eerste instantie wordt het kantoor opge-
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Karskens: ‘Uitgangspunt blijft dat we er voor willen zorgen dat het recht voor iedereen toegankelijk is.’

richt als stichting. Karskens: ‘Dat was toen
hip. Aan de andere kant ging het ons ook
helemaal niet om geld verdienen. Uiteraard
hielden we er voldoende aan over, maar
we verdienden allemaal hetzelfde. Tot aan
onze secretaresse toe. Conform de idealen

destijds stonden wij geen verhuurders,
werkgevers en verkrachters bij. Dat deed je
niet. Het is een beetje vloeken in de kerk,
maar inmiddels staan we ook werkgevers
en verhuurders bij. Ook zij verdienen
rechtsbijstand’.
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kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan.’
Ondanks de vierendertig jaar dat het kantoor inmiddels bestaat blijft
Karskens alert: ‘We zullen moeten blijven voldoen aan de steeds
veranderende vraag van de rechtzoekende.’
Dankzij deze alertheid en de voortdurende uitbreiding in kennis
staat Karskens na vele jaren nog aan het roer van een mooi kantoor
vol idealen. Hij is van plan dat nog enige tijd vol te houden en Bos
en Lommer advocaten te laten blijven groeien.

De oprichters van Bos en Lommer Advocaten.

Hoewel het kantoor met de jaren wel commerciëler is geworden
ligt de focus nog altijd niet op omzet maken. De uurtarieven liggen
echter nog altijd (ver) onder de 200 euro en voor bestaande klanten
worden zaken ook pro bono gedaan. ‘Uitgangspunt blijft dat we er
voor willen zorgen dat het recht voor iedereen toegankelijk is.’
Omdat ze alle vier vers uit de collegebanken kwamen vereist het
voeren van een zelfstandige praktijk een buitenpatroon. Na lang
beraad worden vier patronen gekozen met wie uiteindelijk een
bijzondere band is ontstaan. Karskens: ‘De vier patronen brachten
ieder één dag in de week een bezoek aan ons kantoor en vergezelden ons met de lunch. Wij maakten van die gelegenheid dankbaar
gebruik door ze te bestoken met vragen. Het leuke was dat ze soms
met verschillende oplossingen kwamen.’ Nog altijd hebben de acht
geregeld contact en één keer per jaar wordt er gezamenlijk gegeten.
‘Ter ere van het dertigjarig bestaan van Bos en Lommer Advocaten
zijn we nog met zijn achten een weekendje weg geweest.’
In de loop der jaren is de samenstelling van het kantoor aan verandering onderhevig geweest. Na een jaar of vijf vertrok de eerste
founder voor een functie aan de universiteit en nam het kantoor twee
stagiaires aan. Met de loop van de tijd zijn ook twee andere founders
hun eigen weg gegaan en is Karskens nog als enige oprichter van
het kantoor daar werkzaam, vergezeld door twee andere advocaten,
twee advocaatstagiaires en een secretaresse.
Terugkijkend op de idealen die ooit ten grondslag lagen aan Bos en
Lommer Advocaten concludeert Karskens dat deze idealen nog altijd
het fundament van het kantoor vormen. ‘We moeten zorgen dat we
een bevlogen kantoor blijven met de focus op de samenleving dat de
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