
En weer stuitte ik in het Finan-
cieele Dagblad op een wonderlijk 
verhaal over het goudhaantje 
van Allen & Overy, Jan Louis Burggraaf. Jaren achter een Mergers 
& Acquisitions Lawyer of the Year. El caudillo van dealmakend 
Nederland. 
 ‘Als het werk altijd voorgaat’, luidde de kop boven het artikel 
waarin Burggraaf zijn liefde verklaart aan stagiaire Maaike (27).
 Het klikt tussen hen. Door Jan Louis haalt Maaike bij zich
zelf ‘het onderste uit de kan’. En hij valt voor haar onstuitbare 
enthousiasme. ‘Zij denkt: fuck it, ik slaap gewoon kort. Van die 
lichtheid van het bestaan kan ik wat leren’.

Weliswaar mogen de stagiaires van Jan 
Louis niet vloeken. ‘Dat vind ik zo’n ge
brek aan beschaving. “Fuck it” is anders. 
Dat is meer een fysieke handeling’, aldus 
Burggraaf. 

Ja, er is een bijzondere chemie in de sectie van Jan Louis.
 Burggraaf: ‘Ik heb haar laatst nog op een vrijdagavond na 
twaalven opgebeld en op haar voicemail ingesproken: “7.45 uur 
achter de computer”. Verder niets. En dan zit ze er de volgende 
zaterdagochtend.’

Welke pas afgestudeerd jurist wil daar nog werken? 
 De M&A afdeling van Jan Louis heet in de wandelgangen al 
de sectie Maniacs & Addicts. De recruiters van Allen & Overy 
zullen overuren moeten maken om dit weer glad te strijken op 
de carrièrebeurzen. ‘Jazeker, ook jonge moeders kunnen bij ons 
advocaat worden. Carrière in deeltijd is heel goed bespreekbaar. 
In het weekend ben je in principe vrij.’ 
 Misschien is het verstandig de nieuwe werknemers er alvast 
op te wijzen dat ze in het weekend hun telefoon beter kunnen 
uitzetten. 
 Vroeger kon je als advocaatstagiaire nog onbereikbaar zijn. 
Midden jaren negentig had niemand een mobiele telefoon. Er 
waren wel piepers die je aan je broekriem kon hangen tijdens 
de lunch, maar dat deed je alleen als je ook echt een telefoontje 
verwachtte. En bij mij was dat zelden het geval. Wie ongeluk
kigerwijs in het weekend op kantoor was en de telefoon hoorde 
gaan, wist dat je nooit een buitenlijn moest opnemen. Het kon 
immers altijd een compagnon zijn, die vanuit zijn weekend
huisje vervelende zoekopdrachten wilde geven. 
 Dat zijn nuttige wenken voor beginnende werknemers.

Wat ze bij Allen & Overy vooral nodig hebben, zijn stagiaires die 
zeggen: 
 ‘Fuck it Burggraaf, je ziet mij pas maandag weer. En ga zelf  
zaterdag nou eens gezellig ontbijten met vrouw en kinderen.’
 Vind ze maar eens, in deze gespannen arbeidsmarkt.
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De jaarbanden
Advocaten die in het verleden 
de opbergbanden hebben 
aangevraagd, krijgen deze de 
komende weken automatisch 
toegestuurd. Advocaten die 
de banden op 1 december nog 
niet ontvangen hebben en 
deze wel wíllen ontvangen, 
kunnen contact opnemen 
met de klantenservice van 
Reed Business: klantenser
viceAreedbusiness.nl;  
tel. 0314358358.

Wie wordt  
de andere?
Gevraagd: scherp schrijvende, 
van humor voorziene, breed 
kijkende, verrassend opini
erende, persoonlijk oorde
lende columnist.
Geboden: podium, deadlines, 
denkstimulans, fantasie
prikkeling, afreageerplek, 
jaarlijks diner met schrijvers, 
beroemdheid bij succes.
 Sinds enkele weken is de 
redactie van het Advocatenblad 
op zoek naar een tweede 
columnist, die ter afwisseling 
van Matthijs Kaaks, dus eens 
in de zes weken, voor in het 
blad de rechterkolom vult. 
Wie denkt de balie geregeld 
een genadeloze lachspiegel 
voor te kunnen houden, 
in ruim 400 woorden? Wie 
heeft niet al te veel last van 
statusangst en poetst niet be
vreesd aan het eigen imago? 
Wie wil dit alles met meer
dere proefstukjes aanneme
lijk maken, waarvan de beste 
in de Orde van de dag en later 
in het Advocatenblad zullen 
worden gepubliceerd?
 Mail de columns voor 1 no-
vember naar linus.hesselink 
Areedbusiness.nl
 Begin 2008 geeft de redac
tie de winnaar ruim baan.
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Vandaag lerenn,
      morgen toeepassen

Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd op de 
wetenschap. Daardoor haalt u maximaal rendement uit uw 
opleiding. U vindt ons VSO- en PAO-cursusaanbod op www.cpo.nl.
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