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Een nette wederpartij
Advocate mevrouw Mr Elsje Bits keek
boos om zich heen. Dat doet ze overigens altijd, boos zijn is haar grondhouding. “Mijn cliënt de heer Rademakers is verbijsterd, woedend
zelfs“, ratelde mijn collega tijdens
een bespreking op mijn kantoor in
september 2009. “De brutaliteit!
Door alle onzinnige aantijgingen is
mijn cliënt ziek geworden. Allemaal
de schuld van u!” Met een priemende vinger wees Mr Bits naar mijn cliënt, Jozef Kleerkast. Die keek mij
verbaasd aan, met ogen die vroegen:
“Is deze mevrouw wel in orde?”
Jozef Kleerkast verdiende zijn geld in
het vastgoed. Mijn cliënt was een gewiekste zakenman maar had een hart
van goud. Met name was hij bijzonder goed voor zijn personeel. De
meeste werknemers van zijn vennootschap Kleerkast B.V. waren langer dan twintig jaar in dienst. Kleerkast B.V. betaalde hoge salarissen en
Jozef Kleerkast zorgde voor zijn
mensen alsof het familie was.
In verband met de groei van zijn onderneming had mijn cliënt twee jaar
geleden Hendrik Rademakers aangenomen. Als algemeen manager diende de man diverse kantoortaken van
Jozef over te nemen. Kleerkast vertelde mij over die periode:”Henk
Rademaker deed het in het begin
prima. Hij pakte allerlei zaken op die
te lang waren blijven liggen. Een topgozer vond ik het. En nog steeds.”
Maar een promotie tot directeur van
Kleerkast B.V. was te hoog gegrepen.
Rademaker begon fouten te maken.
Communicatie bleek niet zijn sterke
kant. Ook organisatorisch liet hij steken vallen en het personeel van
Kleerkast B.V. was gaan morren.
Kleerkast: ”Uiteindelijk begonnen ze
Henk uit te lachten en grappen over
hem te maken. Dodelijk natuurlijk”.
Kort daarna had directeur Rademakers zich ziek gemeld en Mr Bits in-

beidsovereenkomst met Rademakers
te ontbinden. In reactie op mijn verzoekschrift volgde het verweerschrift
van mijn collega. Die had haar pen in
gif gedoopt. Er bleef weinig heel van
Jozef Kleerkast en zijn onderneming.
Rademakers vorderde een compensatie van twee ton.

Raymond de Mooij
GMW Advocaten
De namen van de
betrokkenen zijn gefingeerd.

geschakeld.
“Mevrouw Bits, laten we proberen dit
arbeidsconflict onderling te regelen,“ probeerde ik nadat mijn collega
haar verhaal had gedaan. “Meneer
Rademakers kan niet terugkeren op
de werkvloer. Dat weten we allemaal.” Henk Rademakers knikte langzaam, maar zijn advocaat zette de lijnen uit. “Geen sprake van. Mijn cliënt
hervat zijn werk als directeur. Punt
uit.” Jozef Kleerkast mengde zich in
de strijd en richtte zich rechtstreeks
tot zijn directeur. “Kom op Henkie, ik
geef je 90.000 euro mee. Een jaarsalaris. Dan zetten we er een streep onder.”
Maar Mr Bits was inmiddels opgestaan. Zij pakte haar cliënt bij zijn
arm. “Wij zijn hier klaar.” Met driftige
pasjes verliet de raadsvrouwe mijn
kantoor, met Henk Rademakers in
haar kielzog. Kleerkast B.V. restte
geen andere mogelijkheid dan de
kantonrechter te vragen om de ar-

In november vorige jaar vond de behandeling van de zaak plaats. Toen ik
aankwam in het Paleis van Justitie
waren de partijen zelf al aanwezig.
Jozef Kleerkast en Henk Rademakers
zaten broederlijk naast elkaar op het
bankje voor de rechtszaal. Toen ze
mij zagen sprongen ze op. “We zijn
eruit!”, riepen ze in koor. Twee stralende gezichten. “Is Mr Bits er niet?”,
vroeg ik voorzichtig. Juist op dat moment riep de paleisbode partijen
naar binnen.
Ik liet het initiatief bij mijn wederpartij. “We hebben overeenstemming
bereikt Edelachtbare,” verklaarde
Rademakers opgewekt. “De arbeidsovereenkomst eindigt op 1 december. En ik zie af van een vergoeding.
Ik heb inmiddels namelijk een nieuwe
baan, in België.” De kantonrechter
verifieerde of Henk Rademakers zijn
beslissing goed overzag. Toen sloot
hij de zitting.
Na afloop schoot Rademakers mij
aan. “In antwoord op uw vraag: ik
heb mijn samenwerking met Mr Bits
beëindigd. Ze had mij inmiddels voor
€ 20.000,- aan rekeningen gestuurd.
Schikken komt niet voor in mijn woordenboek, zei ze steeds.” Henk Rademakers zuchtte opgelucht. “Jozef en
ik gaan een biertje drinken. Op de
goede afloop.”
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