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Borrelpraat

Beoordeling:
Locatie:          

(gezellige bruine kroeg, weer eens wat anders)

Kwaliteit bier:       

(de redactie dronk wijn, vandaar, 

maar Amstel bier is natuurlijk altijd goed)

Kwaliteit happen:                    

(standaard, wel mooi om te zien dat er rekening 

werd gehouden met dieetwensen van sommigen)

Aanwezigheid partners:       

(allen = 1 aanwezig)

Aanwezigheid ondersteuning:       

(afwezig vanwege vakantie)

Gezelligheid:      

(gezellige bruine kroeg, weer eens wat anders)

zo druk als verwacht. Hoewel ons de belofte wordt gedaan “over een 

uurtje staat het hier helemaal vol”, blijkt dit toch niet het geval te 

zijn. Desalniettemin is de kroeg een welkome afwisseling van de vele 

gelikte tenten en dito bezoekers die Amsterdam rijk is. Bovendien 

zal je hier als jonge advocaat niet snel een bekende tegenkomen 

(tenzij je wellicht werkzaam bent in de strafrechtpraktijk, gezien 

het feit dat een zekere meneer Holleeder hier ooit kind aan huis 

schijnt te zijn geweest) hetgeen zowel als een voordeel en als een 

nadeel gezien kan worden. 

We nemen plaats aan het (vaste?) tafeltje van Endtz & Co. De 

drankjes en bitterballen (+ zilveruitjes) arriveren. Het ABB zou u 

graag willen berichten over opmerkelijkheden, maar deze blijven 

uit. Er is geen sprake van overmatig drankgebruik, de partner laat 

het dansje op de bar achterwege, er worden zelfs geen schokkende 

verhalen verteld of (te) ongepaste grappen gemaakt. Ook de overige 

bezoekers worden braaf met rust gelaten. Het is een zogenoemde 

‘rechttoe-rechtaan’-borrel; mogelijk hoe de vrijdagmiddagborrel 

juist moet zijn.

Endtz & Co. Advocaten
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Endtz & Co, een klein, relatief onbekend advoca-

tenkantoor dat plotseling de Gouden Zandloper 

wint vanwege zijn innovatieve wijze van decla-

reren. Trendsetters zijn het dus, deze advocaten, 

maar kunnen ze ook borrelen? Het ABB onder-

zocht dit voor u. 

Door: Elise Heyman en Lara Smeets 

Op een zonnige vrijdagmiddag tijgt de redactie naar het pand van 

Endtz & Co, gelegen in het immer spannende Buitenveldert. Bij 

aankomst worden we hartelijk ontvangen en we krijgen direct 

een rondleiding door het pand. De redactie is onder de indruk, 

maar natuurlijk zijn we meer benieuwd naar de gezelligheid van 

de borrel. Hoewel er op dat moment wat borrelachtige geluiden 

uit het einde van de hal vandaan komen, blijkt het hier niet om 

de advocaten van Endtz & Co te gaan, maar om de medewerkers 

van de drankfabrikant waar zij het pand onder andere mee delen. 

De advocaten zijn allemaal nog aan het werk. Maar na wat lichte 

aansporing van de jongste telg gaan we dan uiteindelijk op weg 

naar de borrellocatie!

Endtz & Co borrelt iedere vrijdagmiddag in café ‘Anno 1890’ aan 

de Amstelveenseweg, randje Amsterdam. Zij doen dit – naar eigen 

zeggen – met z’n allen, wat betekent met de naamgever van het 

kantoor, de twee medewerkers, drie advocaatstagiaires, een student-

stagiaire, twee secretaresses en een offi cemanager. Toch nog een 

redelijk groot gezelschap denken wij zo. De verwachtingen van de 

redactie zijn dan ook hooggespannen. 

De borrellocatie is een bruine kroeg waar je zowel kunt drinken als 

kunt eten en die zo’n mannetje of 300 kan herbergen. De locatie 

is veelbelovend: ‘Anno 1890’ heeft vele malen in de café top 100 

gestaan, zelfs twee keer op pole position! Tijdens ons bezoek blijkt 

het helaas iets minder spectaculair te zijn. Het is bij lange na niet 
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