
Het verbaasde me niet eens toen ik hoorde dat er steeds meer oudere compagnons afbranden.
Bij Nauta Dutilh schijnt het alarmerend te zijn. Het kantoor zou zijn getroffen door een tiental
burn-outs.

De oudere compagnon heeft het niet gemakkelijk. Dat hij een fee-earner met een leverage was 
geworden, daar was hij net aan gewend. Maar het houdt maar niet op.

Het begint onschuldig met de achteloze vraag of hij misschien de vorige maand met vakantie
was. Zo niet, of hij dan vergeten is zijn uren in te voeren. Niet lang daarna beginnen de nacht-
merries dat hij als stervende eskimo op een ijsschots het kantoor wordt uitgedreven. Thuis gaat
de telefoon op doktersadvies van de haak.

Ik voorspel een golf van overspannen senioren. Waarom? Het is gewoon niet leuk meer. De
redenen zijn niet zo moeilijk te bedenken.

1. De minder lucratieve praktijk – vaak de leukste zaken – wordt afgestoten. De sectie proces-
recht – wat een advocatenkantoor tot advocatenkantoor maakt – wordt in verhouding steeds
kleiner. De advocaat oude stijl ziet zijn kantoor veranderen in een advieskantoor. Een koe-zon-
der-staart eigenlijk: vliegen worden geadviseerd weg te blijven, maar als ze toch zouden komen is
er geen lange staart meer om ze weg te slaan. 

Daar komt bij dat de senior geen zaken gratis of goedkoop mag doen voor vrindjes. Geen
zaken voor de jachtvereniging. En dan mag hij nog blij zijn dat het kantoor niet samengaat met
de Engelsen. Want dan kan hij het helemaal wel vergeten met zijn praktijk. Dat wordt hem dan
meegedeeld door een 38 -jarige maatschapsvoorzitter.  
2. De Engelsen staan voor de oudere compagnon gelijk aan de Spaanse inquisitie. (Werk je niet
mee Pieter? Nou ja, dan gaan we maar weer eens praten met de Engelsen, hè.) Nee nee, niet de
Engelsen! Alleen al de gedachte aan de mogelijke komst van die stif upperlips in zijn sectie ver-
galt voor hem een hoop werkplezier. Hij kan zo gemakkelijk worden gemanipuleerd. 

Zie wat er is gebeurd bij Houthoff Buruma. Bij wijze van schijnbeweging worden wat
gesprekken gevoerd met Engelsen. Die willen natuurlijk alleen de jongens en meisjes die mergers
& acquisitions doen. De rest, waaronder natuurlijk alle oudere advocaten, kan meteen vertrek-
ken. Wanneer het gevaar is geweken zijn de verhoudingen definitief veranderd. De oudere com-
pagnon heeft het gevoel dat hem gratie is verleend en houdt zich voortaan gedeisd. 
3. En dan de verfoeilijke automatisering. Ook de senior heeft natuurlijk een beeldscherm op zijn
bureau gekregen, e-mail en een digitaal tijdschrijfsysteem. Vroeger werden de meeste kantoor-
problemen even doorgenomen tijdens een uitgebreide lunch of op de kamer met de benen op
tafel. Een cognacje met sigaar erbij. Nee, tegenwoordig krijgt hij een mailtje van zijn compag-
nons. Van kantoorcliënten die hij nog nooit heeft gezien, krijgt hij vragen per e-mail. En ze wil-
len direct antwoord.  

Nee, het is niet zo leuk meer voor de oudere compagnon.
Maar er is één lichtpuntje: de recessie.  Daartegen is de jonge compagnon niet bestand. Niet

vanwege diens hoge hypotheek, maar omdat hij zo gespecialiseerd is. Hij kan alleen maar finan-
cieringen of hij ‘doet’ alleen de Wet voorkeursrecht gemeenten. Curator is hij nooit geweest.
Beslag leggen deed-ie nooit. Ontbinding van een arbeidscontract? Geen flauw idee. 

De jonge compagnon is een one-trick pony in het advocatencircus. En dat ene kunstje maakt hem
kwetsbaar.

Maar zijn oude patroon niet. Die is nog een ouderwetse alleseter. Wanneer de koersen
instorten, de fabriekspoorten sluiten, de rekeningen niet meer worden betaald, en de Engelsen
zich terugtrekken in Londen, dan gaat de one-trick pony rare sprongen maken. En  de oudere
compagnon gaat eindelijk weer rustig slapen.
n
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