Jaarvergadering NJV
Een zaal met tweede scherm, want deze zaal was overvol
Ontvangst met verse koffie en een nette Bossche bol.
De eerste hobbel van de dag, om half tien al genomen
Toen die bol zonder te morsen, heelhuids binnen was gekomen.
De gang van zaken werd ons eerst door Jaap snel uitgelegd
Over evaluatieformulier en puntensprokkelaars werd iets gezegd.
Het experiment niet goed? Schrijf dat dan op uw formulier
En Jaap was toch weg na dit jaar, hem interesseerde het geen zier.
Twee benoemingen werden er snel doorheen gejast
De kascommissie deed goed werk, daardoor was niemand hier verrast.
Een vraag over de aanmaningen, van meneer Beugels toen
Die werden nu zo laat verstuurd, kon men dat niet eerder doen?
Toen vertelde Jaap dat het hele leven in het teken van afscheid stond
En dat meneer Bijloos het om persoonlijke redenen welletjes vond.
Kitty Lieverse, zijn opvolgster, was vandaag niet gekomen
Het leek erop dat zij voortijdig afscheid had genomen.
Het teruglopend aantal leden? Jaap stond zorgelijk te verklaren
Dat de meeste leden behoorlijk ouwe mannen waren.
Op een enkele jonge blom na, was ’t inderdaad weer prijs
Want waar ik ook maar keek, wat zag ik? Vijftig tinten grijs.
“Het is een vreselijk woord”, zei Jaap. “Ik vind het woord niet fijn
En we zijn geen Pinkstergemeente, maar ambassadeurs moeten we zijn.”
Toen startte Jaap zijn rede, eerst werd Wilders geciteerd
Toen zei Jaap: “Stoten onder de gordel mogen niet getolereerd.”
Publieke uitlatingen van politici overlopende zaken, zijn die not done?
Waarna Jaap over onkunde en onwetendheid begon.
Uitlatingen van politici, of die zonder gevolgen waren?
Het AD verleidde mensen tot grote uitspraken, stond Jaap te verklaren.
Een nieuwe afdwingbare fatsoensnorm, van politieke aard
“Een goede rechter laat zich niet beïnvloeden”, stelde Jaap bedaard.
“De rechter kan tegen kritiek”, vertelde Jaap ons allen
Maar goed ook, want ze moesten zich wat bakken bagger laten welgevallen.
De minister-president riep Jaap tot orde, tot besluit
Toen legde hij de logistiek rond zijn stelling even uit.
Met hulp van uw mobieltje, werd op de stelling gereageerd
En God, wat was die stelling hier piepklein geprojecteerd.
Een aangeslagen voorzitter? Daar zat niemand op te wachten
Dus 91% stemde voor, waarna Jaap opgelucht lachte.
Toen het podium vol mensen, Lieke eerst, recht voor z’n raap
Ze had nauw met Peter samengewerkt, toch noemde zij hem Jaap.

Haar microfoon die bromde, maar Lieke? Die ging dapper door
Sprak over de kernwaarden van rechtspraak, over hoor en wederhoor.
Er was uitgebreid gesproken met allerlei mensen uit het veld
En geklankboord met jonge juristen, werd daarna verteld.

Regie en maatwerk, daarvan was ook sprake binnen KEI
Er was een materiële investering nodig, leerden wij.
Mediation en rechtspraak, Lieke meldde aan de klas
Dat zij geen voorstander van verplichte mediation was.
Mediation is niet meer of minder, het is anders, hoorden wij
En het bleek de dichter Hans Andreus die dat zei.
Daarna volgde Süsskind, toen het woord aan Bert
Vijf opmerkingen maakte hij, waarmee alles in een klap duidelijk werd.
Naast mij staat trouwens Eelco, hij maakt prachtige muziek
Dat zeg ik hier expres, want hij kan niet tegen kritiek.
Zelf lever ik graag maatwerk, Eelco doet dat liever niet
Ik werk nu tien jaar met hem samen, hij speelt altijd ditzelfde lied.
Bert las een stukje voor, uit een soort Heerlense courant
Wie bepaalden wat er nodig was? De professional en de klant.
Maar als die er niet uitkwamen? Waar haalde je dan je recht?
“En denk nou niet, dit is in Heerlen”, werd door Bert waarschuwend gezegd.
De twee geheimen van Gouda, of Berts optimisme gerechtvaardigd was?
En we liepen uit, dus Renée Kool begon alras.
Ze had fijn samengewerkt met Jan, en hopelijk gold dat ook voor Jan
Maar Renée, zelfverzekerd, ging eigenlijk uit daarvan.
Hartelijke welkomstwoorden aan de mensen in de andere zaal
“Ik heb een bril, bedenk ik”, zei Renée, dat bemakkelijkt mijn verhaal.
“Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktisch bezwaren
En mediation valt of staat met vrijwilligheid”, stond Renée hier te verklaren.
Samenwerking tussen de partners, in de keuken, in de keten
“Ik ben niet verantwoordelijk voor de keuken”, liet Renée nog weten.
Bij mij thuis kookt ook mijn man, en dat is echt geen grap
En van keuken naar koffiepauze, was een hele kleine stap.
Een nieuwe stelling, Jaap was blij, had ik wel in de gaten
Bij hem thuis werd gestemd zelfs, over wie de honden uit moest laten.
“Menti betekent gelogen”, was het meneer Bogaers die dat zei?
En wat was u het eens steeds, discussie was er haast niet bij.
Het woord toen aan Mark Loth, zijn oude promotor geciteerd
Wie wat te zeggen heeft, verdient tegenspraak, dus dat werd geprobeerd.
Reactie op de preadviezen, drie dingen, hoe innovatief de rechtspraak is
Wat mag de burger verwachten? Wat is er met de klassieke procedure mis?
Rechtspraak is geen panacee dus niet die indruk wekken
Mediation en rechtspraak? Mark begon ze uit elkaar te trekken.
Hoe ze zich tot elkaar verhouden stipte Mark even aan
En mocht de rechtspraak innoveren? Of was dat maar niks gedaan?
De rechter is een herkenbaar gezicht, zo werd door Mark beweerd
Dat hebben wij van alle rijdende rechters wel geleerd.
Over geschillen versus rechters, lange zinnen op het scherm
Kanttekeningen bij alle stellingen plaatste hij hier ferm.
Discussie in de zaal, de man met de hengel stond paraat
Mesker, vanuit het auditorium, vroeg naar de rol van de advocaat.
Coenraad antwoordde, en wou meteen ter zaken komen
Toen Peter, mediator, zei: “Er zijn verschillende wegen naar Rome.”

Sandra van Heukelom kreeg het woord, te twaalfder ure:
“Kunnen we niet een stapje verder gaan, bij ’t afschaffen van de officiële procedure?”
Een vraag toen over vechtscheidingen en rechterlijke macht
Afdoening of mediation? Hoe werd daarover gedacht?
Een vermoeide stem uit het auditorium, stelde nog een vraag, heel tof
Maar voordat het tot een vraag kwam, was de man heel lang van stof.
De rechter die de regie voert over Shell, dat was de vraag
Of dat niet een beetje veel gevraagd was? Antwoord geven graag.
“Het grote plan van KEI”, zei Peter, “moet worden waargemaakt
De wens en de ambitie zijn er, maar hoe men op het goede spoor geraakt?”
Een vraag van een studente, helemaal boven, op ’t balkon
Die over haar scriptie over vechtscheidingen begon.
Een hàlve bestuursrechtelijke vraag, van Saskia Sicking, tot besluit
En toen reikte Jaap nog snel de publicatieprijs hier uit.
Eric, de jurist die het snelst kon spreken van het land
Kwam opgewekt naar voren, het juryrapport losjes in de hand.
Rianne Wijntjes werd bekroond, een mooi en slim jong meisje
Toen de eervolle vermelding, Jouke Tegelaar ook een prijsje.
Het winnende artikel was een stapje verder gegaan
“An extra mile”, de jonge winnaar kwam hier blozend voor ons staan.
Hij kreeg een heel zwaar beeld, en ik dacht, en niet zonder reden
Ze zijn er toch wel degelijk, die leuke jonge leden.
En allemaal zo talentvol, en toen Jaap, die kort nog sprak
Hij zei dat na de laatst bui, de hemel aanstonds open brak.
En dat was niets teveel gezegd, een lunch die smakelijk was
En waarvan ik genoot op een verrukkelijk zonneterras.
Iemand, en ik zeg niet wie, ik blijf het hier verbloemen
Stond te keuvelen met Peter, maar hem de hele tijd Jaap te noemen.
De deelsessie strafrecht, na de lunch schoof ik daar an
Ybo leidde het gesprek, we luisterden naar Renée en Jan.
Op de ZSM, daar liep Renée al tijden rond
Maar niemand, ook zijzelf niet, wist waar de afkorting voor stond.
“Zorgvuldig snel maatwerk”, waarna iemand verbeten zei:
“Mensen, we leven met z’n allen in een bol.com maatschappij.”
Niemand wou aan de lokale deken overgeleverd zijn
Regel alles liefst landelijk, en denk niet al te klein.
Toen het Unierecht ter sprake kwam besloot ik om te gaan
De deelsessie bestuursrecht, daar moest ik een halfuur staan.
De bezwaarschriftprocedure, in een zaal vol koeienhuiden
Over de gemeente Gouda hoorde ik louter goede geluiden.
Dat er voor mij geen stoel was? Ik zal u eerlijk zeggen dat
Ik daartegen graag schriftelijk bezwaar ingediend had.
Bellen stond niet in de wet, ik dacht: ik hou lekker de regie
Ik zoek zelf wel een stoel, dus op naar sessie nummer drie.
Een jonge man, ik zeg niet hoe hij heet, die zat intussen
Terwijl Peter aan het woord was een potje te candy-crushen.
Ik bezag ’t met mededogen en bedacht, ’t is zonneklaar
Dit is nou wat Jaap noemde zo’n puntensprokkelaar.

“Een vechtscheiding is kindermishandeling, zei een verontwaardigde jonge vrouw
Die te allen tijden het belang van het kind vooropstellen wou.
“Geen conflict, zonder mediation”, hield een man het lekker kort
Omdat iedereen weleens in scheiding ligt, of naar ontslagen wordt.
Court is a face? Nee, een rechter draagt een toga, zo is dat
Lieke vroeg meneer onbeschaamd wat er onder zijn toga zat.
De toga als essentie van de rechter? Met iets of niets eronder?
Peter zei: “Die toga is handig, maar ik kan ook heel goed zonder.”
Een conflict behandelen? Is dat de taak van de jurist?
Die is daarvoor ongeschikt, zei de voorzitter beslist.
Het schisma, tussen de pré-adviseurs kwam boven tafel, toen
Zelf praten, zonder advocaat? Was het verstandig dat te doen?
Na een laatste pauze terug naar deze statenzaal
De puntensprokkelaars? Die zaten er nog allemaal.
Jaap maakte een rondje langs de velden, alles was even mooi, zei hij
De voorzitters deden verslag, eerst Ibo die wat zei.
We hadden een leuke discussie, waarin iedereen zijn zegje dee
De advocatuur moest aan de ZSM tafels, daarin ging iedereen mee.
Hoe moest herstelbemiddeling vorm krijgen? Die meningen liepen uiteen
Maar er was een common ground, en in de kern was men één.
Van Zutphen die vertelde over zijn discussies toen
Bij hem was eruit gekomen: we hadden dingen eerder kunnen doen.
Zinderende het in KEI? Nou, vanaf maandag blijkbaar wel
En voor wie was deze nieuwe wereld eigenlijk te snel?
We wilden het niet over geld hebben, maar, werd ons verteld
Behalve over Gouda, ging het toch ook over geld.
We kunnen niet zonder goeie juristen, werd daar nog geconcludeerd
En dat je niet mag bellen? In de wet is dat nergens genoteerd.
Er blijft altijd iets te wensen over, vijf vellen info was te veel
Nou, ik heb er twaalf, die ik hier allemaal met u deel.
Was een filmpje niet beter geweest? Daarvoor is het nu te laat
Over artificiële intelligentie werd tot slot gepraat.
We willen allemaal aan de slag in het sociaal domein
En toen de laatste discussieleider, de brede discussie vond ie fijn.
Iedereen was het heel vaak eens, men discussieerde met respect
’t ging over regierechters en zaakrechters, en winst in het voortraject.
“Best een kleffe boel hier”, meldde Jaap, en tot zijn spijt
Had ie voor niet meer dan slechts drie vragen tijd.
Niemand in de andere zaal, hier een vraag over een afbakening
Of daarmee geen problemen en enorme chaos samenhing?
Rust in de competentieverdeling nu, dus was het wel de moeite waard
“Ja, wat zijn een paar grensconflicten?” Antwoordde meneer bedaard.
Peter was niet bang voor terreinverlies, hij sprak over cultuur verschil
En hij gaf geen antwoord op de vraag, maar leek wel van goeie wil.
“We vinden elkaar”, zei Lieke, “met of zonder toga aan.”
Voor de laatste vraag ging André Verburg nog even staan.
Hoe pilots tot praktijk te maken? De slotvraag van vandaag
Geld, enthousiasme, voedingsbodem, het was een terechte vraag.

“De NJV kan bijdragen”, zei Peter aan het slot
Ook voor die mediation kunnen er punten in de pot.
Een allerlaatste stemming voordat ik mocht komen praten
Één procent verschuivingen, en wie ging vandaag de hond uitlaten?
Het was een mooie dag, ik vond het razend interessant
Van Süsskind, Hans Andreus, tot de Heerlense Courant.
De snelst pratende jurist van ’t land, daarmee was ik ook in mijn schik
Maar Eric, eerlijk is eerlijk, je was niet zo snel als ik.
Ik heb mijn best gedaan, en hopelijk hebt u genoten
Ik denk dat ik u niet onder de gordel heb gestoten.
Ik deed wat nodig was, althans ik heb het geprobeerd
En u op een prachtig stukje zorgvuldig snel maatwerk getrakteerd.
Hebt u ons goed gevonden? Doet u mij dan een plezier
Ik sta namelijk nergens op uw evaluatieformulier.
Krabbel iets in de kantlijn, over mijn tekst, zijn melodie
Zo doet u ons beiden recht, en houdt u zelf de regie.
De hemel die brak open, dat was vast niet zonder reden
Ik wens deze Pinkstergemeente vele nieuwe jonge leden.
Jaap gaat de hond uitlaten, want het blijft tot acht uur droog
Renée vermijdt de keuken, ik stop aanstonds dit betoog.
Kritiek? Ik vind het lastig, ik beken, ten langen leste
Zorgen dat ik geen kritiek krijg werkt voor mij het beste.
En daarom zorg ik ook dat mijn gedichten altijd rijmen
Want als het een keer niet rijmt, huren ze de volgende keer Nico Dijkshoorn in.

Jaap zei al dat het hele leven in het teken van afscheid staat
En daarom, lieve mensen, ben ik bijna uitgepraat.
Wat er onder de toga zit? Ik heb echt geen idee
En we zaten hier gezellig, en we zaten hier oké.
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