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Mr. Axel de Vree (45), advocaat in
Amsterdam. De Vree woont samen met rech-
tenstudente Sarah Macro (27) en hun dochter
Olivia (1). 

Vrijdagavond 20.00 uur. De Vree gaat van-
avond schermen, een sport die hij zo’n drie
keer per week beoefent: ‘De laatste jaren
doe ik het allemaal wat rustiger aan, zowel
in mijn werk als privé. Schermen deed ik
tot een paar jaar terug op het niveau van de
beste schermers van Nederland. Competitie
doe ik inmiddels niet meer, behalve dan de
Europese kampioenschappen, die om het
jaar gehouden geworden en waar ik gemid-
deld als veertigste eindig. Er doen ongeveer
250 man mee, dus de veertigste plaats is zo
gek nog niet, maar als ik een jaar vrij zou
hebben zou ik nog wel eens keihard willen
trainen om te bezien of ik tot de beste tien
van Europa kan behoren.

Om in vorm te blijven ga ik één of twee
keer per week naar het fitnesscentrum en rij
ik geregeld op mijn motor, een BMW
1100 GS, waarmee ik ooit in vijf maanden
tijd van Nederland naar China ben gere-
den. Dat besloot ik te doen toen ik na vier
jaar bij Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn behoefte had aan iets nieuws. Na
terugkeer begon ik een eigen kantoortje in
Rotterdam, op een kleine etage aan de
Schiedamse Vest. Toen de verhuurder
besloot het hele pand om te bouwen tot
gay disco – opvallend genoeg met de naam
Amice – besloot ik mijn praktijk te vestigen
op Rotterdam Airport. Daar groeide het
kantoor in rap tempo uit tot dertien advo-
caten. 

In die tijd werkte ik als een dolle; dat ik
geregeld op kantoor bleef slapen vond ik
geen enkel probleem. Ik had de ambitie het
kantoor uit te laten groeien tot zeker dertig
man en hoopte tegen die tijd een stapje
terug te kunnen doen. Die nachten in een
slaapzak op een matje had ik daar graag
voor over. Uiteindelijk liep het allemaal
anders. De vriend met wie ik samen de
maatschap vormde had andere ideeën over
de toekomst van het kantoor. Na vijf jaar
ben ik eruit gestapt. Even een flinke dom-
per, maar achteraf bezien kwam mijn
afscheid op een goed moment. Ik werd
geleefd door mijn cliënten en agenda, uit-
eindelijk liepen er zoveel procedures dat
mijn werk voor een belangrijk deel bestond
uit verzoeken om aanhouding. En dan ach-
terlijk gehaast, nog snel even naar huis voor
een fastfoodhap, als ik die aanhouding niet
kreeg. Hoewel ik wel eens kriegel werd van
al die stress vond ik het eigenlijk volstrekt
normaal dat ik zo hard werkte. Ik was
ambitieus, enthousiast en gedreven. En
juist als je dan zo lekker blijft doorrennen
ken je geen momenten van bezinning. 

Het leven van toen zou ik nu niet meer wil-
len leiden. Toen vorig jaar mijn dochtertje
werd geboren heb ik er bewust voor geko-
zen haar zo intens mogelijk mee te maken.
De advocatenpraktijk voer ik vanuit huis,
maar in feite heb ik geen vaste werkplek.
Als adviseur van een aantal vooral startende
ondernemers doe ik veel via e-mail of zit ik
bij de opdrachtgevers op kantoor, overigens
niet alleen voor juridisch advies. Voordat ik
op mijn 27e rechten ging studeren heb ik
zelf een aantal bedrijven gehad, onderne-

Het adagium Virtus nobilitat is
vervangen door een nieuw devies:
vrije tijd adelt! Maar geldt dat ook
voor de advocatuur en de
rechterlijke macht? Over de
zoektocht naar het evenwicht
tussen werk en vrije tijd.

DE BALAD E B A‘Stukken die ik per mail ontvang
kan ik bestuderen terwijl ik met
Oliva bij de zandbak zit’

Martine Goosens
freelance journalist
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mer ben ik in hart en nieren. Nog steeds
zijn er vennootschappen waarin ik parti-
cipeer.

Zodra ik een opportunity zie spring ik
erin. Vaak worden kansen geboren uit
onvrede. Toen er jaren geleden geen
Engels-Nederlands juridisch woorden-
boek bleek te bestaan, heb ik Kluwer
gebeld en er zelf een geschreven. Bij
gebrek aan inzicht in alle rolrichtlijnen
heb ik ze allemaal verzameld en gepubli-
ceerd. Verder verbaasde ik mij over het
geringe gebruik van internet voor advo-
caten, maar omdat er ook nauwelijks iets
bruikbaars te vinden bleek op het net,
heb ik zelf Legal.nl opgericht, een start-
pagina met informatie en links die nuttig

zijn voor de uitoefening van de advoca-
tenpraktijk en die een e-mailadres ver-
schaft waarmee je vanuit de hele wereld
kunt beschikken over je documenten.
Ook heb ik de cursus Advocaat en inter-
net gegeven en doceer ik gedragsregels en
declaratietechnieken tijdens de introduc-
tie op Woudschoten voor de eerstejaars
advocaten. 

Mijn privé-leven loopt dwars door al
mijn zakelijke activiteiten heen. Ik neem
deel aan telefonische conferenties van
opdrachtgevers terwijl ik met mijn doch-
ter over de grachten wandel. Toen ik
vorig jaar na mijn beëdiging in
Amsterdam mocht kennismaken met de

deken heb ik Olivia gewoon meegeno-
men. Ik rekende op snel even handen
schudden, maar er bleken nog zes of
zeven andere mensen te zitten, keurig in
driedelig kostuum of mantelpak. Men
keek wel enigszins verbaasd toen ik daar
met mijn baby kwam binnenlopen, maar
daar doe ik niet moeilijk over. Anderen
mogen dat soort dingen gek vinden, mij
bevalt het prima.

Tijdschrijven doe ik ook niet meer, ik
spreek met mijn cliënten een fixed price
af voor het feit dat ze mij te pas en te
onpas mogen consulteren voor advies. Ik
ben altijd bereikbaar, dus ook op dagen
dat ik voor Olivia zorg. Stukken die ik
per mail ontvang hoef ik niet van achter
een bureau te bestuderen, dat kan ook
terwijl ik met Oliva bij de zandbak zit.
Dat wat ik aan backoffice nodig heb
doet Sarah, zij voorziet in alles wat een
kantoor nodig heeft, maar dan vanuit
een huiselijke sfeer. Op deze manier
loopt het allemaal vrij relaxed, ik zou
momenteel echt niet weten wat ik anders
zou willen. Een typisch geval van een
prima uitgebalanceerd leventje!’  ■
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Axel de Vree met vriendin Sarah Macro en dochter Olivia. Foto’s: Axel de Vree


