
COMMANDO-ADVOCAAT AANGESCHOTEN 
De Leidse commando-advocaat Eric - 'Eerst schieten dan praten' - Kuijpers is met pruik en plakbaard betrapt 

bij poging tot oplichting. 
 
  

Televisieprogramma Tros Opgelicht heeft de meest uitzinnige advocaat van 

Nederland betrapt bij een poging tot oplichting. De Leidse advocaat Eric 

Kuijpers werd betrapt met een geheime camera toen hij met een pruik en 

een plakbaard en een donkere bril mensen probeerde te verleiden om een 

'goed doel' te steunen door hun bankpas en pincode aan hem af te staan, zo 

schrijft de Telegraaf vanochtend. 

 

Kuijpers werd enkele weken geleden al geschorst door de Raad van 

Discipline van de Orde van Advocaten. Kuijpers liet zich vervolgens 

onmiddellijk van het tableau schrappen om verder onderzoek te voorkomen. Kuijpers wordt er ook van verdacht de Deken van 

de Orde van Advocaten te hebben gechanteerd. 

Kuijpers presenteerde zich op zijn visitekaartje in zwarte toga met witte bef, zijn handen gehuld zwart lederen handschoenen. In 

zijn rechterhand een blinkende revolver die hij op de ontvanger van het kaartje richt. In zijn linkerhand een geweer - een Duitse 

Mauser uit WO II - en rond schouders en heupen holsters gevuld met pistolen, een mes en een band met geweerpatronen. "K-D-

K Advocaten, Eerst schieten, dan praten", stond eronder. 

  

 

 

What you see is what you get 

Kuijpers maakte waar wat hij op zijn kaartje beloofde, zo mochten onder andere de makers van Kleintje Muurkrant ervaren die 

in 2008 bijna door de advocaat kapot werden geprocedeerd nadat ze een hem onwelgevallige publicatie hadden gedaan. Kuijpers 

liet zich in zijn zaken vaak bijstaan door de advocaat Douglas Harff die zelf ook al niet zo'n bijzonder goede reputatie geniet. De 

'schietgrage' Kuijpers had er ook een handje van om tegen eigen cliënten te procederen. 

Journalist Peter Olsthoorn van Leugens.nl, volgt de zaak Kuijpers al jaren en heeft een uitgebreid dossier op zijn website staan. 
 
De Telegraaf 

http://www.opgelicht.nl/
http://www.leugens.nl/2008/07/13/week-van-de-vonnissen/
http://fouteadvocaten.wordpress.com/douglas-harff/
http://www.leugens.nl/?s=kuijpers
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