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Robert Stiphout

‘Veiligheid moet niet 
ten koste gaan van onze 
geheimhoudings plicht’
pag. 60

Walter Hendriksen

Nog niet zo heel lang geleden stond de nationale, 
ook wel vaderlandse, geschiedenis in een kwade 

reuk. Het eigen verleden bestuderen? Dat kon alleen 
maar leiden tot navelstaren, zelfverheerlijking en fas-
cistische ideeën (eigen volk eerst). Dat was in een tijd 
dat faculteiten geesteswetenschappen afstudeerrichtin-
gen als militaire geschiedenis omdoopten tot het neu-
tralere conflictstudies, kinderen op middelbare school 
het verleden van Nicaragua gingen bestuderen in plaats 
van de Tachtigjarige Oorlog en oude, nationale helden 
(Michiel de Ruyter, Rembrandt) plaatsmaakten voor 
internationale (Nelson Mandela, Martin Luther King). 
De omgang met de eigen geschiedenis, of meer precies 
de nationale identiteit, werd het treffendst omschreven 
door historicus Ernst Heinrich Kossmann. Die verge-
leek het met een kwal op het strand: je moet er met een 
boog omheen lopen en er vooral niet instappen.
 Inmiddels ligt er een nieuwe kwal op het strand: 
het recht. In toenemende mate lijken bestuurders en 
overheidsinstanties het recht te negeren. Bestuurders 
leggen vonnissen naast zich neer, spreken minachtend 
over de rechtspraak, proberen middels Algemene Maat-
regelen van Bestuur shortcuts te creëren om plannen uit 
te voeren. Ook het recht, kortom, is iets om met een 
boog omheen te lopen en vooral niet in te stappen. 
 Hoogleraar Bestuursrecht Herman Bröring legt 
op pagina 24 uit waarom de overheid zich geregeld 
boven het recht plaatst: Bestuurders willen volgens 
hem een agenda uitvoeren en voelen zich in hun daden-
drang door rechter en wet beperkt. Recht is ingewik-
keld, uitspraken genuanceerd, rechtspraak leidt tot 
onzekerheden; het recht maakt het gewoon lastig om te 
besturen. 

De insteek van Bröring is nog een positieve. Bestuur-
ders willen in die visie met de beste bedoelingen het 
land vooruithelpen, maar ja die rechter. De spits wordt 
voor open goal afgevlagd omdat hij buitenspel staat, 
dat gevoel. Net zo goed zou je het iets negatiever kun-
nen zien, door te stellen dat er politici en bestuurders 
zijn die domweg vinden dat het recht niet op hen van 
toepassing is. Affaires als die rond voormalig VVD-
Kamerlid Mark Verheijen (foute declaraties) en het 
voormalige Utrechtse PvdA-raadslid Bert van der Roest 
(greep in de kas van de daklozenkrant) voeden dat idee.
 Volgens Bröring ziet de samenleving, en het bestuur 
in het bijzonder, het recht steeds meer als een mening. 
Misschien goed om in deze herdenkingstijd terug te 
kijken naar de Tweede Wereldoorlog, toen wet en recht 
werden verruild voor het Führerprinzip (leiders wil is 
wet). Het was een tijd waarin bestuurders en instanties 
ironisch genoeg wel heel gehoorzaam verboden en 
geboden volgden. Proactief schafte de secretaris-gene-
raal van Binnenlandse Zaken zelfs vergaderingen van 
Provinciale Staten en gemeenten af omdat die zomaar 
iets konden besluiten dat de Duitsers onwelgevallig 
was. Maar dat terzijde.
 Misschien dat een blik op rechteloze tijden (zie daar-
toe pagina 16) helpt bij de herwaardering voor het recht 
zoals we het sindsdien vormgaven. Niets is per slot van 
rekening onmogelijk. Ook de allergie voor vaderlandse 
geschiedenis en nationale identiteit verdween. Er is 
een Canon van de Nederlandse geschiedenis voor het 
onderwijs, er zijn vieringen als het tweehonderdjarig 
bestaan van ons Koninkrijk, films als die over zeeheld 
Michiel de Ruyter. 
 Er is, kortom, ook voor het recht hoop.

Kwal

‘Dit is geen staats-
secretaris: dit is de  
Consiglio di Indirizzio 
van het ministerie.’
pag. 5Harry Veenendaal
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Vanachter de schrijftafel hoor 
ik de gevestigde orde roepen: 
“Onzin, met onze ervaring vegen 
we met elke starter de marmeren 
vloeren van ons zuidas kantoor 
aan!”. Misschien hebben ze gelijk. 
Natuurlijk heeft een starter niet  
de bagage van de doorgewinterde  
jurist, die het klappen van de 
zweep kent en de wederpartij  
met slimme wendingen in enkele 
zetten schaakmat kan zetten.  
Dat is dan ook niet het specifieke 
voordeel dat de jongere juristen 
hebben. Hun voorsprong is op  
een heel ander vlak te vinden.

Op het internet en in de vakbla-
den zijn er al vele artikelen over 
verschenen; de juridische wereld 
verandert, de ouderwetse manier 
van zakendoen verliest terrein, 
moderne cliënten vragen om 
een nieuwe benadering. Uren 

schrijven en declareren, af- en 
overboeken, matigen en plussen is 
niet de werkwijze die tot in lengte 
van dagen vol te houden is. Maar 
als je als kantoor waaraan enkele 
tientallen advocaten, juristen en 

fiscalisten zijn verbonden met de 
wereld mee wilt veranderen, zal 
dat nog geen eenvoudige exercitie 
worden. Ziet u de kansen van de 
aanstormende jeugd al?

Jaarlijks betreden enkele honder-
den jonge, startende juristen uw 
markt. Zonder ballast, maar met 

bagage. Het merendeel gebruikt 
uw kantoor als opstapje om ver-
volgens met een volkomen blanco 
vel papier voor zich –bij wijze 
van spreken, papier zal er niet 
aan te pas komen– de plannen te 
maken voor de start van een eigen 
onderneming. Hoe geweldig zal 
dat voelen? Geen rekening hoeven 
houden met de oude wereld, 
nieuwe manieren bedenken om 
cliënten te werven en te houden, 
slim en efficiënt te produceren, 
handig specialisten inzetten. Het 
in overdrachtelijke zin bedoelde 
“blanco stuk papier” laat ook bij 
de ondernemende, gevestigde 
jurist het bloed sneller stromen.

Als softwaremaker faciliteren we 
al tientallen jaren advocatenkan-
toren door slimme hulpmiddelen 
te bieden voor dossierbeheer, 
urenregistratie, cliëntenbeheer, 

documentenproductie en -beheer 
en de financiële administratie. We 
zien daardoor dat de behoefte van 
de meeste kantoren grote overeen-
komsten vertonen. Ieder kantoor 
is natuurlijk uniek qua signatuur 
en de mensen maken het verschil, 
maar de processen wijken in de 
regel zelden in grote mate af van 
de standaard. Het is dan ook zeer 
inspirerend om in samenwerking 
met vrije denkers de nieuwe  
generatie software te bouwen;  
te starten met een schone lei en 
het nieuwe juridische werken met 
onze moderne gereedschappen  
te ondersteunen.

Trivium Software is een dynami-
sche club mensen, maar wij zijn 
geen juristen. We zijn wél ambiti-
eus en creatief in het vinden van 
oplossingen waarmee ook de mo-
derne juridische praktijk optimaal 
ondersteund wordt. Samen met 
onze partners binnen de Lexxyn 
Groep, die zich concentreren op 
aanvullende diensten, vormen we 
een ijzersterk team. Wie meer wil 
weten over de ontwikkelingen bij 
Trivium Software kan contact met 
mij opnemen via www.trivium.nl 
of info@trivium.nl.

Ben van Hengstum
Trivium Software BV

De juridische wereld lijkt qua leeftijdsopbouw veel op de gewone wereld. 
Daarmee vergeleken zijn er niet significant meer oudere juristen en ook  
de jongeren zijn in de statistieken niet speciaal oververtegenwoordigd.  
Je zou dus kunnen concluderen dat er per werkzaam jurist al een serieus 
aantal dienstjaren in de branche zijn gemaakt. Dat geeft de jongere juristen, 
die met de studie vers in het geheugen en een gezonde ambitie aan de slag 
gaan, een serieuze voorsprong!

www.trivium.nl

Geen rekening hoeven 

houden met de oude 

wereld. Hoe geweldig 

zal dat voelen?

Een schone lei
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De Lexxyn Groep: ICT voor de juridische praktijk
Trivium Software maakt deel uit van de Lexxyn Groep. De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven die ICT diensten leveren binnen 
de juridische sector: de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderspraktijk. De partners leveren proces-ondersteunende producten en diensten 
op het vlak van kantoorautomatisering, cloud computing, digitale spraakverwerking, documentmanagement, relatiebeheer, webdiensten, portals, 
digitalisering van archieven en telecommunicatie. Ook bieden zij speciaal voor advocaten, notarissen en deurwaarders ontwikkelde software.  
De gebundelde ervaring en collegiale samenwerking van de partners maakt de Lexxyn Groep tot dé kennispartner voor de juridische sector.  
Bij de Lexxyn Groep vinden zij één aanspreekpunt voor alle ICT-producten en -diensten.
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