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Koning Winter regeert in Amsterdam. Het is 

berekoud. Ik geniet. Het is rustig op straat. 

De stad lijkt zelfs wat verlaten. Met een jog-

gingbroek over mijn outfi t en een dikke jas, 

fi ets ik in alle vroegte naar kantoor. In het 

Vondelpark schaatst een dame van rond de 

vijftig op de bevroren vijver een paar rondjes. 

Als ik kantoor binnenkom, gaat het over de 

Elfstedentocht. Mooie verhalen volgen. Zou 

het dit jaar dan toch door gaan, vraag ik me 

af. Mijn patroon, die zijn startbewijs al bin-

nen heeft en ja: zelfs twee keer het kruisje 

heeft mogen ophalen, gokt op zaterdag. De 

tocht is het gesprek van de dag. 

De volgende ochtend blijkt: geen Elfsteden-

tocht, maar wel een Keizersrace! Voor het 

eerst sinds 1997. De droom van veel Amster-

dammers komt daarmee uit. Een evenement 

voor alle Amsterdammers, waarbinnen zij 

het tegen elkaar opnemen met een korte 

sprint. Of, zoals ik het mijn buurman hoorde 

zeggen: ‘Een zooitje mensen, die schaatsen 

op een stukkie gracht.’ Op de zaterdagavond 

sta ik samen met tienduizenden mensen, op 

De race is voorbij en ik loop door de sneeuw 

naar huis. Het feestelijke gevoel van de 

Keizersrace doet mij denken aan onze 

eigen feestelijke borrels: de kerstborrel en 

de nieuwjaarsborrel. Ik realiseer me dat de 

kerstborrel een traditie is geworden binnen 

de Jonge Balie. Meer dan 500 advocaten 

verzamelden zich afgelopen december in de 

Players op het Leidseplein. Wat een opkomst! 

Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 

Drie weken daarna volgde de nieuwjaarsbor-

rel in hotel American. Wat een goed begin 

van 2012. 

Ik loop snel door. Het is koud. Over een paar 

weken is het alweer lente. De geur van bloe-

sem en in het licht naar huis kunnen fi etsen 

lijken nu nog ver weg. Toch zijn we al volop 

met de lente-evenementen in de weer: Justi-

tia 2012 is in aantocht en de ADE commissie 

is druk in overleg met de andere balies. Eerst 

nog het bowlingtoernooi; zo blijven we toch 

nog even in oer-Hollandse sferen. 

Roos van Ekdom, voorzitter Vereniging de Jonge 

Balie te Amsterdam

Van de voorzitter

de gracht de deelnemers van de race aan te 

moedigen. Terwijl de muziek aanzwengelt 

en ik daarop meedein, weten de deelnemers 

met grote snelheid de eindstreep te bereiken. 

Het is werkijs, maar dat lijkt niemand te de-

ren. Met grote klappen gaan de deelnemers 

over de baan. Het is een zinderende strijd. 

Folklore, dat is het. Ongekend. 

Nieuwjaarsborrel Jonge Balie
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