‘Hospitality is
de rode draad’
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‘Pas als mensen goed op de hoogte zijn,
kunnen ze de juiste beslissingen nemen’

Anita van Straaten maakt het mensen graag naar de zin. Dat doet zij als
kandidaat-notaris bij notaris Delahaije in Voorschoten én als zelfstandig
gevestigd cateraar. ‘Ik kan mensen blij maken met een testament, maar
ook met een goed diner en een mooi glas wijn.’

soms een hoop leed met zich meenemen.
Toch heb ik ook die juridische intellec
tuele uitdagingen nodig. Vandaar dat
de combinatie voor mij ideaal is. Ik zou
het niet anders willen.’

T E K S T Henriette van Wermeskerken | b e e l d Truus van Gog

‘D

rie dagen per week werk ik
in de familierechtpraktijk.
Testamenten, huwelijkse
voorwaarden, samenlevings
contracten, estate planning, levenstesta
menten en nalatenschappen. Ik geniet
van het contact met de cliënten. Dat is de
reden dat ik altijd voor het familierecht
heb gekozen. Besprekingen met cliënten
vind ik het leukste dat er is. Ik zorg ervoor
dat mensen inzicht krijgen in hun situatie
en weten welke keuzes ze hebben.
Belehrung is voor mij heel belangrijk.
Pas als mensen goed op de hoogte zijn,
kunnen ze de juiste beslissingen nemen.
Daar begeleid ik ze graag in. Ik wil de over
tuiging hebben dat alles hen duidelijk is.
Ik haal voldoening uit het meedenken
met mijn cliënten en uit het bedenken
van creatieve oplossingen. Voor bespre
kingen neem ik de tijd die ervoor nodig
is, en die tijd krijg ik op het kantoor waar
ik werk. Dat is bij sommige kantoren wel
anders. Mijn cliënten zijn tevreden en
komen graag terug.’

Energie

‘Na mijn studie in Leiden ben ik gaan
werken als kandidaat-notaris, bij verschil
lende kantoren. Elf jaar later ben ik mij op
andere zaken gaan richten, onder andere
op de zorg voor mijn vier kinderen. In die
tijd ben ik ook begonnen met uitgebreid
koken. Eerst voor mijn vrienden, bij mij
thuis. Steeds vaker vroegen vrienden of
ik ook voor hen wilde koken als zij zelf
een diner of een partij hadden. Dat deed
ik met veel plezier. Zo werd de kring
steeds breder. Na het winnen van de Cas
Spijkers Bokaal voor de beste amateurkok
2002 heb ik van mijn passie een bedrijf
gemaakt. Later heb ik het notariaat weer
opgepakt, maar parttime. Want ik moet
een bepaald deel van mijn energie en

Combinatie

creativiteit op een andere manier kwijt.
Dat doe ik in de catering. Dat biedt mij
uitdagingen en creatieve vrijheid die ik
in de juridische praktijk niet heb.’
Rijsttafels

‘Ik kan mijn cliënten een totaalconcept
aanbieden inclusief thema’s. Ik zorg dan
voor de aankleding, voor benodigdheden
als servies, tenten, sta- of biertafels, noem
maar op. Anderen willen alleen gerechten
en drankjes voor een borrel, diner of
walking dinner. De mogelijkheden zijn
legio. Ik verzorg partijen en diners vanaf
15 tot 150 personen. De voorbereidingen
doe ik bij mij thuis, waarna ik alles in de
auto laad om een en ander verder af te
werken op locatie. Mijn motto is: eten
met vrienden thuis. De Franse keuken is
mijn favoriete keuken met een Aziatische
twist. Mijn specialiteit is rijsttafels, al
is het alleen maar voor de eindeloze
familierecepten van mijn voorouders
uit voormalig Nederlands-Indië. Maar het
kan eigenlijk alle kanten op. Uiteindelijk
komt de invulling van een partij altijd
tot stand in goed overleg met de cliënt.
In het notariaat is dat niet anders.’

‘Hospitality is de rode draad in mijn leven.
In het notariaat los ik graag problemen
van mensen op en ik word blij als ze na
het tekenen van de akte mij bedanken
voor de aandacht en deskundigheid.
Vaak lopen ze opgelucht weg omdat
ze eindelijk iets geregeld hebben wat ze
al heel lang bezighield. In de catering
ontzorg ik mensen en bezorg ik ze een
heerlijke ontspannen avond met vrienden.
Dan ben ik blij als de gastvrouw en
gastheer mij bedanken voor het lekkere
diner en het feit dat zij zich nergens
druk over hebben hoeven maken. Ik kan
mensen blij maken met een testament,
maar ook met een goed diner en een mooi
glas wijn. De combinatie notariaat en
catering klinkt misschien niet iedereen
even logisch in de oren, maar voor mij
werkt het uitstekend zo.’

Stralend

‘Mijn kinderen, die inmiddels alle vier
studeren, en hun vrienden helpen mij met
de bediening. Gastvrijheid en hoe mensen
te ontvangen, heb ik ze met de paplepel
ingegeven. Bij grote partijen huur ik extra
hulp in de keuken in. Zelf blijf ik tijdens
het feest op de achtergrond. Jeugdig,
goed uitziend en stralend personeel doet
de rest. Het is heerlijk om het mensen
naar de zin te maken. Dat is in de catering
in zekere zin gemakkelijker dan in het
notariaat omdat het conflict of mogelijke
conflict ontbreekt. Niemand staat boos op
een partij, terwijl cliënten bij de notaris
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