
Onbegrijpelijk
‘Als u mij het nemen van deze
akte niet toestaat, dan vraag ik
pleidooi. Dat kost alle betrok-
kenen veel meer tijd.
Bovendien jaagt u door deze
onbegrijpelijke opstelling mijn
cliënt op hoge kosten’.

Aanhoren
‘Ik heb u geschreven dat ik wil
pleiten over de feiten en het
recht. Als u dit niet duidelijk
genoeg vindt voor een toelich-
ting, dan doet u er beter aan
mijn pleidooi aan te horen’. 

Verliezer
‘Door een groot aantal kort
gedingen ben ik wat achterop
geraakt met de reguliere prak-
tijk. Daarom verzoek ik een
tweede uitstel voor het nemen
van de conclusie van repliek.
Mijn wederpartij stemt daar
niet in toe, omdat hij in die
kort gedingen de verliezende
partij bijstond. Ik mag aanne-
men dat u zijn standpunt niet
zult volgen’. 

Griep
Twee dagen voor de comparitie
gaat de telefoon. Secretaresse
van mr. X. Tot onze spijt kan
de comparitie niet doorgaan.
Mr. X ligt met griep te bed. Wil
de griffiemedewerkster het aan
de rechter doorgeven? Een
bevestiging volgt. Mr. X luis-
tert tevreden mee. Even ruimte
creëren in een toch al overvolle
agenda. Die periode direct voor
de jaarwisseling is altijd zo
hectisch. En of hij ziek is valt
toch niet te controleren.

Onaangenaam
‘Voorzitter, dit is de derde zaak
betreffende mijn cliënt die u
behandelt. Mijn cliënt heeft
veel vertrouwen in de recht-
spraak, maar vindt dit wel erg
veel van het goede. Zou het
geen goed idee zijn indien u de
zaak verwees naar een andere
kamer? Het alternatief is
namelijk zowel voor mijn
cliënt als voor u erg onaange-
naam’.

Later op de gang: ‘Ziezo,
voordat zij die zaak weer op
een zitting hebben…’
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Deskundig
En dan deze nog: ‘Wilt u niet een stukje schrijven over valse
advocaten? Men heeft mij uw naam genoemd als iemand die 
bij uitstek op dit punt deskundig is…’


