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Borrelpraat

Beoordeling:
Locatie:        

(Niets meer aan doen)

Kwaliteit wijn:         

(voor Amerikanen niet slecht)

Kwaliteit happen:                   

(Plakje ossenworst smaakte naar ossenworst)

Aanwezigheid:         

(Kwantiteit 2, kwaliteit 4, dus 4)

Gezelligheid:      

(Geen opsmuk) 
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Greenberg Traurig

De perfecte locatie voor een donderdagmiddag-

borrel, die hebben de advocaten van Greenberg 

Traurig gevonden! Begin 2014 is het kantoor van-

uit de Zuidas verhuisd naar het Hirschgebouw op 

het Leidseplein. Voor sommigen van uw wellicht 

beter bekend als de plek waar de Applestore is 

gevestigd. De entree doet op en denken aan een 

lobby van een chique hotel. De lift brengt de ABB 

redactie in een vloek en een zucht naar de juiste 

verdieping. Laat die borrel maar beginnen!

Door Tessa Bakker en Flip van Huizen

Direct als wij uit de lift stappen worden wij warm welkom geheten 

door onder meer de dame van de HR. Bijna verontschuldigend 

vertelt zij ons dat wij het eigenlijk niet treffen, omdat de opkomst 

vandaag laag is. Zij verliest daarbij uit het oog dat de ABB redactie-

leden slecht interesse hebben in kwaliteit en nimmer in kwantiteit. 

Enfi n, de reden dat de opkomst wat minder is zou gelegen zijn in 

ziekte van veel medewerkers of medewerkers die in de afgelopen 

week ziek zijn geweest. De aanwezige advocaten vermoeden dat het 

kantoorfeest - waar enthousiast over wordt verteld - van de vrijdag 

daarvoor in The Grand te Amsterdam (niet te verwarren met de 

‘bar dancing The Grand’ in Noordwijk) de oorzaak is van het hoge 

ziekteverzuim. Of daar een virus in de lucht hing of dat het aan iets 

anders ligt wordt niet ons niet geheel duidelijk…Later op de avond 

lijken er wel pogingen gedaan te worden om te ontkrachten dat er 

iets in de lucht hing. 

Nadat de eerste drankjes zijn ingeschonken geeft de managing 

director ons een rondleiding door het nieuwe pand. De kamers met 

uitzicht op het Leidseplein zijn van de partners. De medewerkers 

en ondersteuning werken in een soort kantoortuin in het midden 

van het kantoor. Het geheel ziet er gelikt uit. Tijdens de rondleiding 

worden wij op typisch Amerikaanse wijze begroet door het hoofd 

Finance uit Miami, zij heeft helaas geen tijd om een borrel mee 

te drinken.

Na de rondleiding keren wij terug naar de bar. Er is een professionele 

tap, de wijn smaakt goed en hier en daar staan wat kaasstengels 

of nootjes. Ook is er een schaal met sushi besteld. De plakken os-

senworst lijken echter, voornamelijk bij de heren, de voorkeur te 

genieten. De meeste advocaten zijn erg enthousiast over de nieuwe 

locatie. Wij kunnen ons dat goed voorstellen. Sommige advocaten 

van buiten de stad vinden het wat minder praktisch met parkeren 

of moeten langer reizen. Een beproefd recept tegen langer reizen is 

de gebaande paden verlaten en de taxistrook pakken. Niet alle auto’s 

schijnen daar echter voor gemaakt te zijn. Een degelijke Toyota is 

niets te gek, de Maserati daarentegen zakt al door zijn hoeven bij 

het zien van een plint. 

Vervolgens worden de wintersportplannen besproken. Eind maart 

gaat een grote groep medewerkers met elkaar skiën. Het is leuk 

om te horen dat ook veel partners mee gaan skiën. Langzaam 

wordt de groep kleiner, maar de tap blijft stromen. Voor de ABB 

redactie is het tijd op te stappen. Bij het verlaten van het pand is 

de verleiding groot om nog even door te gaan in een van de vele 

kroegen om de hoek.

senwwoor tst lllijijkken echter voornamelijk bij de heren de voorkeur te
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