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De advocatenfamilie Nass, op kantoor in Gulpen. Staande v.l.n.r. Jan Willem, vader Hans en Pieter, zittend Marieke.
© johannes timmermans

INTERVIEW ADVOCATEN

Recht in de familie
Het familieportret zou een prachtig affiche kunnen zijn voor een nieuwe
soapserie op tv: De Nassen. De hele familie Nass uit Eys is in touw voor het
advocatenkantoor van vader Hans in Gulpen. Twee van de drie kinderen werken
al bij pa in de zaak.
DOOR RENÉ WILLEMS
EYS/GULPEN

Hier en daar worden ze al vergeleken met de Moszkowiczen. „Daar kun je natuurlijk
op wachten”, zegt Hans Nass, laconiek. „Een familiebedrijf met drie telgen van het
geslacht Nass in toga, en over een jaar of twee komt de vierde er wellicht nog bij. Net
als bij de familie Moszkowicz, inderdaad, dat kan ik niet ontkennen.”
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Maar met dat familieverband houdt de overeenkomst ook op, vindt Nass. „Wij
beoefenen een totaal andere tak van sport. Moszkowicz zit in het strafrecht, verdedigt
vaak prominente criminelen en is daarmee interessant voor de media. Wij hebben ons
gespecialiseerd in bedrijfs-, fiscaal en familierecht. Daarmee komt je echt niet snel op
tv, hoor.”
Hij zit ook niet te wachten op spraakmakende zaken die van hem een Bekende
Nederlander maken, zegt hij. „Ik ga geen moordenaar verdedigen, alleen maar omdat
ik daardoor aan zou mogen schuiven bij populaire talkshows op de televisie. Dat zou ik
ook niet kunnen, denk ik. Dat heeft te maken met ethiek, inderdaad.”

Wij hebben ons gespecialiseerd in bedrijfs-, fiscaal en familierecht.
Daarmee komt je echt niet snel op tv.
HANS NASS

Spectaculaire zaken of niet, zo’n één-familie-advocatenkantoor blijft natuurlijk wel
opvallend. Vader Hans (57) is er tien jaar geleden mee gestart. Drie jaar geleden is
dochter Marieke (25) in het bedrijf gekomen, en onlangs is zoon Jan Willem (21)
afgestudeerd en opgenomen in het kantoor. Jongste zoon Pieter (20) studeert nog. En
raad eens wat? Juist: rechten.

Op rolletjes
Moeder José is formeel niet verbonden aan het kantoor aan de Molenweg. Zij heeft
haar eigen carrière als onderwijzers aan de Tarcisiusbasisschool in Heerlen en als
zelfstandig trouwambtenaar. Maar ze loopt er regelmatig binnen om hand-enspandiensten te verrichten voor haar man: „Als de secretaresse ziek is, spring ik
natuurlijk bij.” Hans knikt: „Zij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt.”

Ik vond het geweldig om te zien hoe pap mensen in soms uiterst moeilijke
situaties kon helpen.
MARIEKE NASS
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Wat dat betreft functioneert de firma Nass als de boerenbedrijven die Hans nog kent
uit zijn jeugd in Vaals, vindt hij. „Het waren echte familieondernemingen, waar
iedereen zich nauw betrokken voelde bij het reilen en zeilen op de boerderij en een
handje toestak als dat nodig was. Diezelfde passie zie ik ook hier bij ons terug.
Heerlijk.”
Hans was al 40 toen hij advocaat werd. Daarvoor had hij als jurist en fiscalist gewerkt
voor grote accountantskantoren. „Ik had altijd al gedroomd van een baan als advocaat.
Toen ik later de kans kreeg om mijn droom te verwezenlijken, heb ik die met beide
handen aangegrepen. En daar heb ik geen dag spijt van gehad, het ís inderdaad een
prachtig vak.”

Voetsporen
Dat zijn kinderen in pa’s voetsporen treden, is geen verrassing. Marieke deed vanaf
het begin allerlei klusjes op kantoor. Iedereen zag wel aankomen dat zij rechten ging
studeren en advocaat werd. „Ik vond het geweldig om te zien hoe pap mensen in soms
uiterst moeilijke situaties kon helpen”, vertelt ze. „Bij een dreigend faillissement, of
een pijnlijke scheiding. Dat wilde ik óók.”
Jan Willem volgde dezelfde marsroute. In amper vier jaar tijd heeft hij een dubbele
studie gevolgd. „Dat was pittig”, geeft hij toe. Maar hij heeft het gehaald: Jan Willem is
een paar weken geleden beëdigd, als jongste advocaat van Nederland. Pieter heeft nog
twee jaar voor de boeg. Hij heeft twee ijzers in het vuur: naast rechten studeert hij ook
nog klassieke zang aan het conservatorium in Maastricht.

Specialiseren
De uitbreiding van het familiebedrijf biedt het kantoor de mogelijkheden om zich
verder te specialiseren, constateert Hans. „Ik ben dag en nacht bezig met mijn vak,
maar ook voor mij heeft een etmaal slechts vierentwintig uur. Met Marieke erbij
kunnen we ook meer doen met bijvoorbeeld huurgeschillen, en Jan Willem is
gespecialiseerd in fiscaal recht.”
Daarmee is Jan Willem de enige die in de praktijk te maken kan krijgen met echte
criminelen, realiseert hij zich: „Het kan voorkomen dat je mensen moet verdedigen die
bijvoorbeeld worden verdacht van het witwassen van zwart geld. Daar kunnen ook
boeven tussen zitten, ja. Maar ik heb daar minder moeite mee dan pap; het is juist de
kracht van ons systeem dat iedereen recht heeft op juridische bijstand, ook mensen
die echt over de schreef zijn gegaan.”
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Op kantoor praten ze veel over het werk. Thuis niet, is de afspraak. „Je weet heel veel
van je cliënten”, legt vader Hans uit. „Dat is vaak vertrouwelijke informatie waar je
prudent mee moet omgaan. Ik zou niet willen dat een raam openstaat en mensen
buiten iets van zo’n vertrouwelijk gesprek opvangen, dat kunnen we ons absoluut niet
permitteren.”
Waar gaan de gesprekken dan over aan de eettafel in huize Nass in Eys? „We hebben
genoeg andere dingen om over te praten”, zegt Hans. ,,De jongens voetballen. Ze
spelen allebei op het eerste elftal van Zwart Wit ’19.”

Jezus
„En Marieke zit sinds een aantal jaren in de politiek, zij is lid van de gemeenteraad in
Gulpen-Wittem. Wat dat betreft hebben we thuis gespreksstof genoeg.”
De laatste weken gaat het tijdens het avondeten vooral over de opmerkelijke hobby
van Pieter. De jongste telg van de familie Nass speelt mee in de opvoeringen van The
Passion in Simpelveld. ,,Ik speel Jezus”, vertelt hij, trots. Jezus? Hij begrijpt de hint.
„Inderdaad, voor mij als jurist in opleiding had de rol van Pontius Pilatus wellicht
eerder voor de hand gelegen…”

http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=58c08efb-6c29-4a1e-ba0a-546397614a24

4/4

