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I k heb mijn jubileum klein gevierd. Borreltje op kan-
toor, dat was het. Deze mijlpaal voelde namelijk nog 
een beetje als het verlengde van mijn veertigjarig ju-

bileum. Dat staat nog vers in mijn geheugen gegrift. 
Toen heb ik een groot feest gegeven voor vrienden en 
collega’s. Tot mijn verrassing stond oud-vakgenoot 
Eberhard van der Laan plotseling voor mijn neus. Hij 
gaf een geweldige speech over mijn bijdrage aan het 
vakgebied en wat we samen hebben meegemaakt. Een 
nog grotere verrassing was het dat hij mij als burge-
meester een koninklijke onderscheiding gaf: Officier 
in de orde van Oranje-Nassau. Tja, daar kon dit jubi-
leum niet tegenop.
Hetzelfde werk doen, 45 jaar, is lang, daar ben ik me 
van bewust. Wat mij al die jaren gedreven heeft, zijn 
mijn cliënten. Als letselschadeadvocaat sta je mensen 
bij die slachtoffer zijn geworden van de vreselijkste 
omstandigheden. Ik verbaas me elke keer weer over 
de veerkracht die mijn cliënten bezitten. Door kun-
nen gaan na zo’n afschuwelijke gebeurtenis, dat vergt 
nogal wat. Ik maak de kracht van de overleving als ad-
vocaat dagelijks mee. Het steunen van mijn cliënten: 
dat is waar ik het voor doe. Het is geen prestatie, maar 
een voorrecht om dat te doen. Het gevoel voor de ad-
vocatuur en het verlenen van rechtshulp zijn bij mij 
aangewakkerd toen ik tijdens mijn studie werkte bij 
Stichting Rechtswinkel Amsterdam. Het was midden 

jaren zeventig en ik werd geprik-
keld door maatschappelijke on-
gelijkheid. Ook toen al zette ik me 
met veel genoegen in voor slacht-
offers die een ongelijke strijd stre-
den met een professionele partij 
zoals verzekeraars.
Er zijn in de afgelopen jaren zo-
veel zaken geweest die me zijn bij-
gebleven. Ik heb bijvoorbeeld de 
vader van Marianne Vaatstra bij-
gestaan, maar ook de familie van 
Abdelhak Nouri in hun strijd tegen Ajax. Het jonge ge-
zin dat een wandelingetje maakte in het bos waarbij 
de moeder opeens dodelijk werd geraakt door een we-
gens slecht onderhoud omvallende boom is me ook al-
tijd bijgebleven. Van het één op het andere moment 
stond de jonge vader er alleen voor. De kracht, de over-
levingsdrang: diep respect heb ik daarvoor.
Als je zo lang in het vak zit dan kun je ook iets beteke-
nen voor de jongere generatie. In 2014 heeft Beer advo-
caten daarom Stichting Beer impuls opgericht met als 
doel de ontwikkeling van jong talent op het gebied van 
aansprakelijkheidsrecht en personenschade te onder-
steunen. We geven op diverse universiteiten gastcolle-
ges en masterclasses. Bovendien reiken we jaarlijks de 
scriptieprijs uit. Mijn werk verveelt nog geen moment.’

Letselschadeadvocaat John Beer (70) zit 

deze zomer 45 jaar in het vak. ‘Ik heb veel 

respect gekregen voor de veerkracht van 

mensen in de moeilijkste omstandigheden.’

 door Nathalie de Graaf

45 jaar lang geen 
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