
235a d v o c a t e n b l a d  6 2 3  m a a r t  2 0 0 1

X was die dag aan het eind van de middag
besteld in een lawaaierig en rokerig eetcafé in
een nabijgelegen stadje en zat nu al een kwar-
tier aan de bar op een sapje, met op de kruk
naast zich een in deze omgeving detonerende
aktetas. Vroeger, zo wist hij zich te herinne-
ren, ‘ontving de advocaat zijn cliënt op zijn
kantoor’, een prachtige regel die met de voort-
schrijdende concurrentie van dienstvaardige
accountants en dito juridische adviesbureaus
was uitgehold tot een anachronisme en
inmiddels afgeschaft. Het ging er niet allemaal
op vooruit. Overigens waren besprekingen
buiten de deur goed beschouwd ook niet in
het voordeel van zijn geachte clientèle: bespre-
kingen bij cliënt op de zaak of op een neutrale
locatie duurden steevast anderhalf onderschei-
denlijk twee keer zo lang als bij hem op kan-
toor. Om een of andere reden, zo bedacht X
al lurkend aan zijn drankje,
gaf je de regie
buitenshuis
eerder uit
han-
den. 

Een kwartier na het afgesproken tijdstip arri-
veerden zijn cliënten en ze schoven aan een
tafeltje met ongemakkelijk zittende houten
stoeltjes die hem ongetwijfeld een dito achter-
ste gingen bezorgen. X dacht aan de fijn zit-
tende stoelen op zijn kantoor.

Tegen zessen waren ze, naar X dacht, wel
zowat uitgepraat en monter schoof hij zijn
stoeltje al naar achteren en begon zijn pape-
rassen te ordenen. Op tijd thuis aan de bik.
Hij herinnerde zich nu dat hij zijn dochtertje
nog op gang moest helpen met een spreek-
beurt over het wel en wee van de goudham-
ster, maar hij werd in zijn gedachtegang
gestoord door het opgewekte ‘Je eet toch wel
een hapje mee?’ van zijn cliënten. X voelde
dat zelfs een beleefd verpakte weigering als
een belediging zou worden gezien. 

De kaart kwam. Dan maar een snelle biefstuk,
besloot X, maar toen zijn tafelgenoten elkaar
allerhande voorgerechten begonnen aan te
prijzen voelde hij dat het een lange avond zou
worden.

Hoe dit allemaal te declareren? bedacht
hij, al lepelend in de spinaziesoep. Vaag stond
hem iets bij van weer een andere gedragsregel,
die luidde dat hij ‘alle omstandigheden in
aanmerking nemend een redelijk salaris in
rekening moest brengen’. Dit waren zware
omstandigheden, overwoog X , terwijl de
dame blanche naar binnen gleed, en het was
ook uiterst redelijk dat alle in dit eetcafé door-
gebrachte uren door zijn cliënten werden
betaald, want met het voortschrijden van de
tijd zag hij slechts het beteuterde gezicht van
zijn dochter die in de chaos van losse aanteke-
ningen en kattebelletjes hoopte op een won-
der van zijn hand.

Na de beproeving van het
café complet was het
tegen kinderbedtijd. X
scheurde naar huis,
onderwijl zijn planken
achterste schurkend in
de weldadig aanvoe-
lende autostoel.

Hij redde het niet. Op
de keukentafel stond de
kooi met daarin het
onderwerp van de
spreekbeurt en daarnaast
een stapeltje boeken over
hamsters. Dochterlief lag

al op één oor. n
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