
Beter is het om er niet over te schrijven. Bijgeloof. Schrijven over ellende trekt ellende aan.
Het failleren van een advocatenpraktijk is voor mij een variant op het sterven van een

advocaat. En het sterven van een advocaat is het exclusieve domein van de oudere tot zeer
oude eenpitter in Amsterdam.

Hoe sterft de oudere tot zeer oude eenpitter in Amsterdam? Dat gaat aldus. Zijn echt-
genote, tevens secretaresse voor het leven, vindt de oudere tot zeer oude eenpitter op een
dag dood achter zijn bureau in het woonhuis tevens kantoor te Amsterdam. Heimelijk al
decennia de mening toegedaan dat zij de zaak draaiende houdt ondanks de voortdurende
bemoeienis van haar levensgezel, probeert ze een week te doen alsof er niets is gebeurd.
Manlief blijkt toch inbreng te hebben gehad. De deken in Amsterdam wordt gebeld. Die
treft een weduwe in tranen – geen verdriet maar woede over de eigenwaan die, naar zij nu
beseft, al die jaren om baat met een glimlachje in stand werd gelaten – en een wanorde
zoals de advocatenhater Dickens uit de kast trok voor de beschrijving van de meest hate-
lijke advocaten in zijn verhalen.

Bij faillissement is het de curator die wordt gebeld en dan arriveert, maar verder het-
zelfde. Onmacht en ontluistering.

En nu is het Steins Bisschop overkomen. Verre van dood maar wel in surseance. Geen
oudere tot zeer oude eenpitter. Tientallen advocaten en kandidaatnotarissen van jonge of
gemiddelde leeftijd. En geen afsterven van wat al nauwelijks meer leefde en een gering
financieel belang. Vitale gasten en miljoenen potente euro’s door het putje. En mijn bijge-
lovige angst is groot. Hoeveel anderen die vandaag nog ronken staan in werkelijkheid aan
de rand van de afgrond? En wat met mijn eigen ronken, laatst nog toen iemand vroeg hoe
het ging en ik zonder voorbehoud ‘goed’ antwoordde. Brengt dat gebrek aan voorbehoud
mij aan de rand van de afgrond? Fataal, vanwege dat moment van verslapte waakzaamheid?
Bij wijze van verborgen diabolica of causaliteit volgens de wetten van het zwarte univer-
sum? Had ik lef en noodlotsverachting, dan zou ik nu eens lekker mee gaan brallen en gie-
ren over die advocountants, die de balie wel eens even stof zouden doen happen en nu een
bewindvoerder hebben. Ha, ha, ha! Moet je ze zien! Ober drie bier! Maar ik waag het niet.
Dit trekt de aandacht van het boze oog – the never sleeping eye van Sauron uit The Lord of
the Rings, voor wie het niet zonder een actueel beeld kan stellen – dat de wereld regeert,
spot met onze goede bedoelingen en loert op onze andere bedoelingen.

Nee, ik hou het bij de reactie die ik ook had, het eerste dat me te binnen schoot toen ik het
bericht las, ik zweer het. Echt. Een passage uit het Oberdorfer Driekoningenspel (ingewij-
den weten uit welke hoek de wind nu waait):

O wee, o wee! Het scherpe mandaat
Des Konings over ons leven gaat!
Mag hij de kinderkens staan naar het leven?
Wat zal dat een pijn en geweeklaag geven!

Sterkte, collega’s!
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