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column
Matthijs Kaaks

U spreekt met de fee-eater van mr. X.
Van een kennis die werkzaam is bij wat hij noemt een Multi Disciplinary Partnership (een
zogenaamde MDP) hoorde ik dat ze in hun organisatie onderscheid maken tussen fee-earners en fee-eaters. Het is een dichotomie die alleen uit een accountantsgeest kan zijn ontsproten.
‘Bij ons werken inmiddels meer dan tweehonderd fee-eaters.’Ik verstond hem eerst niet
goed. Van die benaming had ik niet eerder gehoord.
Wie zijn fee-eater? Eenieder die geen geld oplevert, maar geld kost. De automatisering,
de receptie, de boekhouder, maar vooral de secretaresses. Deze laatsten vormen op een
groot kantoor welhaast een leger van fee-eaters Wie het dus over een fee-eater heeft, doelt
meestal op een secretaresse.
‘Waarom zo omzichtig?’, vroeg ik. We hebben daar immers prima Nederlandse woorden voor.
En waarom fee-eater zeggen als er een hoop ass-holes zijn, die zich advocaat noemen?
‘Wat te denken van uitvreter’, opperde ik. Nee, uitvreter klonk toch wat te onvriendelijk.
Dan lijkt het net of ze geen klap uitvoeren.
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Verwarrend – in het bijzonder voor de aspirant-secretaresse – is wel dat in de personeelsadvertenties een heel ander beeld wordt gegeven. Advocatenkantoren die secretaresses m/v
zoeken, wringen zich in de meest weeïge bochten om nieuwe werknemers te lokken. Om
het werk enigszins aantrekkelijk te maken luidt hun taakomschrijving:
‘Samen met juristen werken aan een zaak’
‘Je maakt deel uit van een hecht team van juristen en niet-juristen’
‘Advocaat en secretaresse vormen samen peper en zout’.
In menige advertentie wordt geen secretaresse geworven, maar een legal secretary, en:
‘Bij voldoende skills groei je door van legal secretary naar paralegal’.
Er staan ook wel eens jolige foto’s bij van kloeke mannen die op dat moment enthousiast samen aan een zaak werken, met hun vlotte legal assistant.
Maar eenmaal aangenomen, is er helemaal geen hecht teamverband. Sommige legal secretaries werken dan zelfs voor steeds andere anonieme, haastig heen en weer benende, dassendragers die hun naam niet eens kennen.
Samen werken aan een zaak? De legal secretary heeft meestal geen flauw idee waar de
stukken over gaan die ze uittypt. ‘Weet je wel wat het kost om je dat uit te leggen?’, zegt de
fee-earner desgevraagd.
En dan leest ze in een achteloos memootje, dat ze bezig is uit te typen, dat er weer drie
fee-eaters zijn aangenomen. Wat dat zijn?
Jíj bent een fee-eater zeggen haar ‘teamgenoten’. Is het dan niet eerlijker om voortaan in
de vacature te vermelden:
Fee-eater m/v gevraagd
Harde werker met bescheiden karakter
‘Maar dan wil er niemand meer voor ons werken’, zal de eerdergenoemde kennis repliceren.
‘Nee, vind je het gek’, zal ik antwoorden. ‘En ik hoop dat je secretaresse voortaan de
telefoon opneemt en blaft: “U spreekt met de fee-eater van meester X.”’

