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W
aarover ga je tegen 
me liegen tijdens 
dit interview?
‘Ha, dat kunnen 
we pas achteraf 
zeggen, want het 

leuke is dat je het meestal niet plant. Ik 
word vaak meegezogen in beleefdheids
leugentjes. Dan word ik aangezien voor 
iemand anders en ga ik doodleuk mee in 
een gesprek over een kennis die ik niet 
ken. Op een gegeven moment komt dan 
het punt dat je jezelf moet verontschul
digen of doorgaat met liegen. Ik kies te 
vaak voor dat laatste.’

Je hoofdpersoon Eppo is een advocaat-
stagiair die verstrikt raakt in een web 
van leugens. Wat fascineert je zo aan 
leugenaars?
‘Dat ze oprecht in hun eigen  verzinsels 
gaan geloven en steeds verder gaan 
 wanneer ze vermoeden ermee weg te 
 komen. En ik vind de moraal van de 
leugen heel interessant. Is liegen altijd 
slecht, of zijn er ook goede leugens? 
Kun je als arts bijvoorbeeld niet beter 
 verzwijgen dat iemand nog maar een 
maand te leven heeft?’

Moet een goede advocaat ook goed 
kunnen liegen?
‘Hij moet wel de waarheid naar zijn hand 
kunnen zetten. Als advocaat moet je de 
feiten zo selecteren en presenteren dat 
ze in het voordeel zijn van je cliënt. De 
kunst is niet dat je liegt, maar voorzichtig 
met de feiten speelt. Soms laat je iets ach
terwege of vertel je het even snel in een 
bijzin. Dat hoort wel bij de trukendoos.’

Maar wordt er ook veel bewust  ge - 
sjoemeld?
‘Ik heb met een aantal dekens  gesproken 
die klachten tegen advocaten  behandelen 
en hun verhalen zijn tamelijk  schrijnend. 
Advocaten die brieven vervalsen, 
 neppleidooien in scène zetten; zelfs 
een advocaat die had gedaan alsof de 
 wederpartij schikte en dat bedrag uit 
eigen zak betaalde.’

Je had al populair-wetenschappelijke 
boeken geschreven. Waarom nu een 
roman?
‘Tijdens mijn studie krabbelde ik al een 
schriftje vol, maar ik liep vast en heb toen 
met mijzelf de afspraak gemaakt dat die 
roman later wel zou komen. Inmiddels 

was ik echter die man die op feestjes na 
drie glazen wijn voor de zoveelste keer 
vertelt dat hij een boek gaat  schrijven. 
Het was tijd. Ik moest mijn mond 
 houden en het gewoon doen.’

Je wordt 40 en hebt een boek  geschreven 
tijdens een sabbatical in een Italiaans 
vakantiehuisje. Klinkt als het oude 
 debutantencliché.
‘Ja, je neemt een jonge vriendin of schrijft 
een boek. Dan liever dit.’

Eppo is een ambitieuze, maar naïeve 
jongen. Wat zit daar van jezelf in?
‘Ik mocht ook drie jaar stage lopen 
op een heel groot advocatenkantoor. 
Maar na anderhalf jaar bij De Brauw 
 Blackstone Westbroek zei ik: ‘Jongens, ik 
denk dat ik op de universiteit als docent 
en onderzoeker meer kan leren.’ Ik had 
verschrikkelijk bijdehand het idee dingen 
wel alleen te kunnen. Ik was een tamelijk 
vlerkerig baasje.’

Liegen?
‘Je wordt als stagiair door de buiten
wereld meteen als advocaat gezien en 
dan verzwijg je wel dat je nauwelijks 
 ervaring hebt. Anders zegt een cliënt 
ook: ‘No way!’ Alsof in het ziekenhuis 
verteld wordt dat een arts in opleiding 
je wel even opereert.’

Eppo schippert ook continu tussen 
ontzag en minachting voor de hogere 
advocaten. Herkenbaar?
‘Er zijn goede advocaten tegen wie 
je  altijd op blijft kijken, maar op een 
 gegeven moment besef je dat veel hoge 
bazen helemaal niet zo goed zijn. De 
 advocatuur is een heel vreemd systeem. 
Op je 32ste kun je partner worden 
waarna je tot je 65ste eigenlijk niet meer 
gecontroleerd wordt. Je kunt in die tijd 
een heel raar mens worden. Je hebt echt 
van die verstrooide professors die denken 
dat ze God zijn. En stagiaires zien op den 
duur ook wel dat het idioten zijn.’

Hoe verschilt de Amsterdamse Zuidas 
met jullie kantoor hier in het centrum?
‘Het is een wereld van verschil. Ik zit 
nu in mijn spijkerbroek, net als onze 
advocaatstagiairs, maar aan de Zuidas 
hebben die allemaal hetzelfde grijze pak, 
bruine schoenen eronder, gel in het haar. 
Het leven van die jongens speelt zich 
voor een heel groot deel op kantoor af. 

Neerlands bekendste internetjurist schreef met Het proces 
van de eeuw een roman over de gejaagde advocatenbiotoop 
aan de Amsterdamse Zuidas. Christiaan Alberdingk Thijm 
(39) over sjoemelende collega’s, wereldvreemde rechters 
en het portretrecht van een vagina. 

‘Je kunt een heel 
 raar mens worden 
 in de advocatuur’

Internetadvocaat Christiaan Alberdingk Thijm 

door MatthiJs MeeuWsen 
foTogrAfIe paul levitton

‘de KUNST IS 
NIeT dAT Je 
LIegT, MAAr 
VoorZICHTIg 
MeT de 
feITeN 
SPeeLT. dAT 
HoorT BIJ 
de TrUKeN-
dooS’

16 17



Jouw expertise is het intellectuele 
 eigendomsrecht op internet. Mijn ex 
zet als wraak mijn dagboekfragmenten 
op Facebook. Heb ik een zaak?
‘Zonder twijfel. Ik heb ook legio 
 wraakopjeexzaken gedaan en dit is 
nog een lief voorbeeld. Er werden soms 
volledige geslachtsdelen online geplaatst. 
Wat mij weer met het lastige juridische 
probleem opscheept: kan iemand zich 
op het portretrecht beroepen als je alleen 
maar een hele grote vagina ziet?’

Is Facebook gevaarlijk?
‘In Engeland was er de Claire Swire 
affaire waarbij twee advocaten via de 
mail hadden geconverseerd over het feit 
dat zij geslikt had. Yours is yum, schreef 
ze, waarna hij dat aan wat vriendjes 
doorstuurde en half Engeland het bin
nen twee dagen had gelezen. Facebook 
is Claire Swire tot de macht 101. En voor 
Twitter geldt hetzelfde. Ik had laatst een 
zaak waarbij een bedrijf via een valse 
account allemaal porno had verspreid 
namens de concurrent.’

De Vereniging Eigen Huis oogstte 
veel lof door beelden van inbrekers op 
 internet te zetten. Terecht?
‘Nee, ik begrijp ook bij god niet waarom 
ze denken dat het kan. Het is gewoon 
eigen rechtertje spelen. Mensen worden 
steeds sneller aan de digitale schandpaal 
genageld.’ 

Iets anders: de boekenmarkt. Gaan we 
met het digitaliseren niet de kant op 
van de illegale muziekdownloads?
‘Ik geloof erg in het ebook en  verwacht 
ook geen grootschalige piraterij. De 
 gemiddelde boekenlezer zie ik toch 
minder snel met BitTorrent in de weer 
dan een liefhebber van muziek of films.’

Maar op welke schaal dan ook, het gaat 
sowieso gebeuren. Wat als je boek Het 
proces van de eeuw morgen illegaal op 
internet staat?
‘Ik ben geen broodschrijver; ik wil 
 gewoon dat ik gelezen word. Ik zou 
het prima vinden als mijn boek door 
 20jarigen via internet wordt verspreid. 
Iedereen die de moeite neemt om de 380 
pagina’s te lezen is een vriend van mij.’

Je zit niet te liegen? 
‘Nee, echt. Ik denk dat ik het hele inter
view behoorlijk eerlijk ben geweest.’ 

mijn beste vrienden tweette aan Eppo: 
Jezus, wat een vermoeiende verhaaltjes 
allemaal over de Zuidas. Waar ik namens 
Eppo nogal boos op reageerde en deze 
vriend – niet heel dapper – vrij snel zijn 
excuses aanbood. ‘Je weet toch dat Eppo 
de hoofdpersoon is uit mijn boek?’ vroeg 
ik later bij hem thuis. ‘Ja,’ zei hij. ‘Maar 
vindt hij dat niet erg dan?’’
 
Is het in de rechtszaal net zo droevig 
gesteld met de digikennis?
‘Ik heb eens een zaak gehad waarbij een 
aantal emailadressen werd voorgelezen. 
Piet at gmail.com, Kees at gmail.com. 
Waarop de rechter vraagt: ‘Ja, maar wie 
is die Ed dan?’ Dat je echt denkt: mijn 
God, wat is dit? Tsja, je hebt rechters in 
alle smaken. Ook wereldvreemde dus.’

Je hebt de Advolympics, het Jonge Balie 
Cabaret, borrels aan de lopende band. 
Dus het wordt echt een subcultuur met 
eigen mores.’

Een slangenkuil?
‘De competitie van stagiair naar 
 medewerker naar partner haalt bij de 
grote kantoren niet altijd het beste in 
mensen naar boven. Je hebt er absoluut 
baat bij als een collega het Big Brother
huis moet verlaten.’

Waarom zou je in zo’n sfeer willen 
 werken?
‘Zo’n pak, een auto, mensen kunnen 
 fêteren, grote zaken in de krant; op 
jonge leeftijd spreekt dat enorm tot de 
verbeelding. En advocaat is gewoon een 
prachtig, veelzijdig vak. Maar we hebben 
met 18.000 collega’s wel een beetje een 
raar wereldje gecreëerd.’

Ben je bezig met je eigen positie binnen 
dat wereldje?
‘Het zou valse bescheidenheid zijn te 
zeggen dat ik de ranglijstjes niet in de 
gaten houd. Maar ik werd deze week 
 gevraagd of ik niet bang was dat ik 
met mijn boek wordt aangezien voor 
 nestbevuiler. Daar had ik helemaal 
niet aan gedacht. Ja jongens, dit is toch 
 gewoon hoe het eraan toe gaat?’

In je dankwoord zeg je het krediet 
naar je familie ruimschoots te hebben 
 overschreden.
‘Schrijven is een tijdrovende en 
 egocentrische bezigheid. Ik kon het niet 
meer loslaten; deze roman werd heel erg 
mijn baby. Mijn vrouw begon het lief
kozend ‘dat kutboek van je’ te noemen.’

Toen Revu-collega James Worthy 
 onlangs bij uitgever Lebowski 
 debuteerde, was hij niet uit de kranten 
weg te slaan. Waar blijft jouw hype?
‘Je moet de campagne doen die bij een 
auteur past. We hebben met Lebowski 
een sommatiebrief naar alle boekhandels 
gestuurd namens Eppo, alle advocaten 
krijgen een brief dat ze een stagiair 
advocaat hebben mishandeld en we 
 hebben een heel realistische Twitter
account voor Eppo Boetselaar geopend.’

Dat laatste is eerder gedaan door 
 schrijvers. Wie trapt daar nog in?
‘Verschrikkelijk veel mensen. Een van 18

Zenuwachtig
Christiaan Alberdingk Thijm (1971) studeerde rechten 
aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde een 
master Intellectueel Eigendomsrecht aan het Londense 
King’s College. In 2000 richtte hij SOLV op: het  eerste 
Nederlandse advocatenkantoor gespecialiseerd in 
techniek, (nieuwe) media en communicatie. Meteen 
gooide hij internationaal hoge ogen door de  oprichters 
van Kazaa – een populair peer-2-peer-netwerk om 
muziek te downloaden – succesvol te verdedigen. 
 Lachend: ‘Het was mijn eerste grote zaak; ik had nog 
nooit gepleit en was hartstikke zenuwachtig. Maar je 
gaat dat natuurlijk niet tegen je cliënt zeggen.’


