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Borrelpraat

Hoewel de dj vanaf 19.00 uur zijn best deed, was het geen spet-

terende show met lichten en dans, maar bestond de avond uit pra-

ten, drinken en eten. Ietwat licht in het hoofd door twee heimelijk 

gerookte sigaretjes en te veel bier doorkruis ik de stad op weg naar 

huis. Ook ik kan de volgende ochtend met een houten kop terug-

kijken op een geslaagde avond. 

Beoordeling:
Locatie:          

(een terras zoals een terras hoort te zijn)

Kwaliteit bier:         

(zoals gezegd: kraag, temperatuur en smaak uitstekend) 

Kwaliteit happen:                     

(van gezond tot vet)

Aanwezigheid:           

(door de afwezigheid van ondersteunend personeel, 

komt hier de bonusster om de hoek kijken)

Gezelligheid:       

(volgens jaar weer een uitnodiging a.u.b.)
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AKD

Vanaf de Barbara Strozzilaan naar het 

Westergasterras worden door de een-

koppige afvaardiging van de redactie 

enkele regendruppels getrotseerd. Een 

echte Nederlandse zomerborrel is in de 

maak. Aangezien was afgesproken dat 

de redactie om 18.00 uur aanwezig zou 

zijn, wordt net voor aankomst om 18.30 

uur gebeld. Er vanuit gaande dat deze 

bezorgdheid kantoorbreed is, levert dit 

(voor zover nodig) een bonussterretje op. 

Ietwat overdressed sluit ik in pak aan bij een groepje op 

de kop z´n kant van een van de tafels. Ik blijk dicht bij de 

bar te staan. Het zal niet toevallig zijn dat het merendeel 

van het groepje oorspronkelijk uit Brabant komt. Het duurt 

even voor ik mijn eerste biertje krijg. Echter, op het moment dat 

ik mijn draai vind, lijkt het barpersoneel ook haar draai te hebben 

gevonden. De toevoer van voornamelijk Brand Weizen gaat vloeiend. 

De temperatuur, kraag en ook smaak zijn uitstekend. Voor de hap-

pen sta ik ook niet verkeerd. Ook die blijken voor een groot gedeelte 

via het barpersoneel te lopen. De mogelijkheden om Italiaanse (of 

Franse) worst, olijven en bitterballen te nuttigen waren talrijk.  

De gesprekken lopen gezellig en soepel. Er wordt onder meer ge-

sproken over de Plaza in Helmond, het nieuw te bouwen kantoor 

op de Zuidas en appartementen in Hong Kong voor meer dan EUR 

90.000.000. 

Later op de avond maakt een toekomstig vader het ABB op ondub-

belzinnige wijze duidelijk dat je niet samen in verwachting bent, 

maar slechts samen zwanger. Of was het nou net andersom? Twee 

(hoog)zwangere advocates, die ook bij de borrel aanwezig zijn, zul-

len het antwoord vast weten. Naast advocaten (waaronder ook een 

aantal partners) was er niet veel ondersteunend personeel. Het ABB 

vermoedt dat de locatie, namelijk niet op kantoor, de reden moet 

zijn geweest voor die afwezigheid. 
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