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Lang levensverhaal 

Kantoor Den Haag van Houthoff Buruma gaat dicht. Haagse mensen 
schuiven aan op de Amsterdamse en Rotterdamse kantoren. Nu is verhui-
zen naar andere locaties niets bijzonders in de geschiedenis van Houthoff 
Buruma. Maar weggaan uit Den Haag is wel een bijzondere gebeurtenis  
in een lang levensverhaal.
 Een fusie uit nood was het samengaan in 1968 van de Haagse advoca-
tenkantoren Nysingh en Telders. Het was de eerste fusie die de Haagse 
advocatuur ooit zag. Maar een strategisch plan zat daar niet achter. Laat 
staan dat de nieuwe combinatie zich toen op de kaart wilde zetten als 
een internationaal opererend kantoor. De noodzaak was eenvoudig dat 
de oude heren Nysingh en Telders hun mensen, waaronder Guus Maris 
en Leo Buruma, verweesd zouden achterlaten als hun iets ergs zou over-
komen. Het was dus de jongere garde die de fusie Nysingh en Telders in 
beweging zette. Iedereen kende toen nog iedereen. De kantoren lagen op 
loopafstand van elkaar, aan de Surinamestraat en aan de Nassaulaan.
 De meest ingrijpende verandering was de koop van het kantoor aan de 
Van Stolkweg, een enorm gebouw vond men toen. Later kwam de nieuwe 
naam, toen Nysingh was overleden en Telders naar de Hoge Raad ging. 
Buruma, Colijn, Lely en Maris. Die naam werd korter, Buruma Maris, 
toen de lijst met fee earners al niet meer op het brievenhoofd paste. Dat 
was  begin jaren negentig, toen men uit de Van Stolkweg was gegroeid en 
verhuisde naar het moderne kantoorgebouw aan de Scheveningseweg. 
Spoedig kwamen de notarissen van kantoor Van Solkema erbij. Buruma 
en Maris gingen met pensioen, maar hun namen bleven op de voorgevel. 
Met pensioen ging eigenlijk alleen Buruma, Guus Maris bleef gewoon 
 kantoordagen maken op een eigen kamertje. 
  De groei van de organisatie was nauwelijks bij te benen, het managen 
van kantoor werd toevertrouwd aan een dagelijks bestuur, samen met de 
financiële man van het eerste uur, Rob Badoux. De eerste samenwerkings-
verbanden met buitenlandse partners kregen gestalte. Net als andere grote 
kantoren knikkerde Buruma Maris mee op de drukke relatiemarkt van 
nationale en internationale kantoren op zoek naar fusiepartners. 
 Soms viel het tegen voor Buruma Maris, toen een veelbesproken 
 verloving die in 1997 afketste, maar uiteindelijk kwam alles in het nieuwe 
millennium goed door de verbintenis met het grotere Amsterdams-
Rotterdamse kantoor Houthoff. Houthoff, dat op zijn beurt nog maar pas 
bestond in deze vorm,  omdat het zelf het resultaat was van een paar fusies. 
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Voor de fijnbesnaarde Hagenaars van voorheen Buruma Maris leek een 
tijdrovend proces van massale verhuizingen en het opschudden van 
werkplekken op til te zijn. Maar dat viel voor de meesten erg mee. De 
Hagenaren (zeg nooit ‘Hagenezen’ tegen mensen van stand die wonen op 
het zand) konden nog lang en gelukkig verder werken aan het Noordeinde 
in het mooiste gebouw uit de kantoorgeschiedenis: het oude agentschap 
van De Nederlandsche Bank. 
 Een mirakel van een gebouw, klassieke harmonie van buiten en span-
nende art nouveau van binnen. Onderaardse gangen, grote en kleine 
kluizen, hardhouten loketjes voor coupons en bewaarnemingen, riant 
dakterras, schitterende trappen en lambrizeringen, unieke doorkijk-
jes naar buiten. Een heerlijke omgeving met pracht en praal bij paleis 
Noordeinde, af en toe een buurpraatje met een lid van de Raad van State of 
oude bekenden die bij de Hoge Raad terechtkwamen. Op loopafstand van 
sociëteit De Witte, de topkroketten van Dungelmann, juridische boekhan-
del Jongbloed, modewinkels, terrassen, juweliers, restaurants en cafés. 
 Het Haagse verhaal staat nu te boek als ontstaansgeschiedenis van 
Houthoff Buruma. Dit verhaal verdient meer ruimte, diepgang en mooiere 
vormgeving dan een halfuurtje powerpointvertoning op een afscheids-
receptie. 
 De beste vertellers zijn de oude Haagse heren zelf. Leo Buruma en 
Guus Maris nemen er alle tijd voor om hun professionele levensverhaal 
te  verwoorden. Die verwoording is een monument op zichzelf, de heren 
spreken het bondige en trefzekere Nederlands dat zo kenmerkend is voor 
de Haagse juridische stand.
 Dit boek is niet alleen het relaas van de succesvolle heren van giste-
ren, maar ook een laatste gezamenlijke hangplek voor de hardwerkende 
Haagse fee earners die moeten wennen aan nieuwe werkplekken in 
Amsterdam, Rotterdam of mogelijk zelfs in Londen, Brussel of China. 
 Een ontstaansgeschiedenis moet ons iets leren, blijven hangen in de 
stijl en sfeer van weleer zou het zicht op de continuïteit belemmeren.  
De wortels van Houthoff Buruma mogen dan deels van Haags notenhout 
zijn, de boom zelf groeit door en ziet nu andere vogels hun toevlucht zoe-
ken dan die van het vorige millennium. Vanuit moderne wolkenkrabbers 
bespiegelen Philippe Creijghton en Rob Badoux ten slotte zowel de toe-
komst als de afkomst van Houthoff Buruma. 

Nassaulaan 2  
1939–1968
Telders en Visser van IJzendoorn

Mr. C.H. Telders Fragment uit de verkoopakte pand Nassaulaan

Mr. A.F. Visser van IJzendoorn
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Raamweg 23  
begin ’40–1955
Nysingh

9

2011 (l), 1955 (o)

De ‘Nysingh-boys’ zetten de Toon
‘Dat was een van de dingen waar de grootheid van Nysingh 
in zat. Dan hadden ze op zijn kantoor achter elkaar twaalf 
zaken bij de Hoge Raad, en dan voorspelde hij alle twaalf 
zaken hoe het af zou lopen: dat win je, en dat win je niet. Dat 
was allemaal raak, dat was op de basis van zijn lange erva-
ring met de Hoge Raad in deze samenstelling. Zo’n civiele 
kamer bestaat uit zes of zeven leden en er rouleren er tekens 
vijf, dus je weet die samenstelling nooit precies. Maar 
Nysingh had die feeling.’ 

(D.J. Veegens in ‘Acht civilisten in burger’, 1977)
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Surinamestraat 34  
1955–1968
Nysingh

Van kantoor aan huis, vanaf 1955 naar een ‘echt’ kantoor

2011 (b), 1968 (r)
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Van Stolkweg 29  
1960–1989
Buruma Colijn Lely Maris
Buruma Lely Maris Meijer
Buruma Maris

2011 (b), 1975 (r)

Een vroege fusie: groeiende eenheid in ongeremde verscheidenheid

13
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Hoezo: het recht is niet moeilijk...? (1975)
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Scheveningseweg 66  
1989–2004
Buruma Maris Scheer van Solkema
Buruma Maris

‘Stamboom’ van de hand van Leo Buruma (1983)

Standplaats
Er was eens een vos die woonde op stand
Achter in de tuin van een groot wit pand
Dat was ’t kantoor van Buruma Maris
Welk kantoor binnenkort ‘antiquar-isch’

De vos zal dat niet deren,
En de Burumanen?
Die weten ‘het kan verkeren’

Gerda Kleykamp-van der Ben
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Kerstdiner 1987 in Rozenrust

Kerstborrel 1980 in de hal van het kantoor 

Busje komt zo
‘Het Kerstdiner was voor het eerst in een restaurant. Aperitief, wijnarrange-
ment en digestieve nazit, het kon niet op. Vandaar dat we allemaal in een bus 
heen en terug kwamen. Behalve Guus en Elly Maris want die hadden bijna niets 
gedronken, zeiden ze. Ik bemoeide me ermee toen Guus in zijn auto stapte en 
zei: Guus, wat doe je als ze je aanhouden? Maris: dan zeg ik, agent de bus met 
mijn advocaten komt er zo aan.’

Peter von Schmidt auf Altenstadt Afscheidsdiner Willem Lely 1991 in de Wittenburg
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Netwerker met  
talenknobbel

Mr. S.L. Buruma (88) bewaart alles en onthoudt bijna 
alles. Zoals kantoorfoto’s en alle gezichten daarop 
vanaf de jaren veertig, toen hij als advocaat begon bij 
Visser van IJzendoorn en Telders. Leo Buruma weet 
precies wie er bij kwamen en wie wanneer en waar-
om vertrokken. Ook van de andere Haagse kantoren 
kende hij iedereen, meestal ook hun echtgenoten en 
kinderen. ‘In die tijd kwam je veel bij elkaar over de 
vloer op verjaardagsfeestjes.’ 
 ‘Ik was er op het gymnasium in Nijmegen al zeker 
van dat ik rechten moest studeren. Ik was er ook 
 zeker van dat ik advocaat moest worden. Niet omdat 
een neef van mijn moeder de beroemde advocaat 
 Visser van IJzendoorn was, dat stond een beetje ver 
weg. Nee, ik was in mijn jeugd al autoliefhebber en 
las grondig de Autokampioen. Daarin stond een 
rechtsrubriek en zo ontdekte ik hoeveel er juridisch 
aan de hand kan zijn met auto’s.’

Buruma studeerde in Utrecht. Oom Ali Visser van 
 IJzendoorn betaalde mee aan Leo’s lidmaatschap  
van het corps. ‘Het was voor mijn vader een beetje  
te duur om alles voor zijn rekening te nemen. Hij 
was Doopsgezind dominee in Nijmegen.’ Student 
 Buruma deed industriële eigendom bij professor 
 Bodenhausen, die raadde hem aan naar Den Haag te 
gaan omdat dit het Mekka was van de advocatuur. 
 In de oorlog kwam Leo als dwangarbeider in 
 Berlijn terecht waardoor hij goed Duits leerde.  
‘Toen wij in de jaren negentig samenwerkten met  
de  Duitse advocaten van Pünder, kreeg ik eens een 
complimentje voor mijn Duits. Om het gezellig te 
houden, heb ik toen maar niet verteld waar ik dat 
had  geleerd.’
 Na zijn afstuderen in 1947 kwam hij naar de 
 Nassaulaan bij kantoor Visser van IJzendoorn en 
 Telders. Elf jaar eerder was dit kantoor het toneel  
van ruzie tussen oom Ali en Gerard van der Does,  
die toen opstapte en de landsadvocatuur meenam 
naar een nieuw kantoor dat later Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn zou heten.
 ‘Een perfecte opleiding’ genoot Buruma aan de 
Nassaulaan. ‘Wij maakten iedere ochtend gezamen-
lijk de post open en bepraatten meteen alles dat van 
belang was. Zo maakte men de jongeren wegwijs. 
Oom Ali sleepte mij overal heen, daardoor leerde ik 
snel iedereen persoonlijk kennen. Een ‘stageperiode’ 
bestond nog niet. Je werd beëdigd op vrijdag en op 
dinsdag verdedigde je mogelijk iemand tegen wie de 
doodstraf zou worden geëist in de bijzondere rechts-
pleging. ‘Specialisatie is voorzichtig tastend begon-
nen. Ik weet nog dat kantoor De Brauw toen al geen 
echtscheidingen meer deed. Wij deden die wel, ik 
werd een bekende Haagse echtscheidingsadvocaat.’
 ‘Geleidelijk werd ik huisadvocaat van verschil-
lende grote ondernemingen. Je deed daarvoor alle 
mogelijke zaken, inclusief de echtscheiding van de 
directeur. Mijn ondernemingspraktijk begon met de 
Herstelbank, de latere Nationale Investeringsbank, 
en met scheepsbouwer De Schelde. Later kwamen er 
andere grote scheepsbouwers bij zoals RDM, Wilton 
Feijenoord en uiteindelijk de hele RSV.’
 ‘In die jaren stond ik één keer tegenover Guus 
 Maris van kantoor Nysingh. Het was een cassatiezaak 
voor de Electriciteitsmaatschappij Zuid-Holland om 
een kabel over de Lek. Wie er won? Guus.’
 ‘Golgate Palmolive kreeg ik voordat ik mee ging 
doen in een erfeniskwestie voor Bata, het internatio-
nale schoenenconcern dat een Nederlandse top had. 
Ook later bleef dat een heel belangrijke klant,  

Mr. S.L. Buruma en mr. A.G. Maris zijn de Haagse grootvaders van 
kantoor Houthoff Buruma. Anina Pennders portretteert beide 
heren eerst afzonderlijk; daarna volgt een bijzondere ontmoeting 
op Noordeinde 33.

Mr. S.L. Buruma, 1975

Podium voor twee heren
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En door zijn netwerk van verspreid wonende scherpe 
geesten houdt Maris zijn parate kennis en vaardig-
heid in het debat op peil. 
 Met oud-president Wijnholt van de Haagse recht-
bank bijvoorbeeld, bespreekt Maris regelmatig de 
nieuwste jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens. Hij ontmoet vaak Loek van 
Vollenhoven, oud-advocaat en bestuurder bij Else-
vier toen Maris commissaris was bij Bonaventura. En 
een dierbare kennis werd Jan van Schellen, jazzlief-
hebber, oud-hoogleraar burgerlijk recht in Leiden en 
oud-lid van Hof Den Haag. Eenmaal per drie weken 
ontmoet hij Van Schellen in café de Posthoorn om bij 
een biertje aan juridische fitness te doen. 
 Jan van Schellen? Inderdaad, de oud-stagiair van 
Maris die in 1982 opstapte naar een andere werk-
kring. In de Marisbundel van 1989 doet Van Schellen 
een boekje open over zijn patroon en diens ‘agressie-
ve, bitse stijl’ tegen medewerkers die hij  verdacht van 
‘verbeelding’of ‘slampampen’. Maris,  
zo schrijft Van Schellen in zijn relaas vol vrees en 
 bewondering, is ‘een juridisch geschoold zakenman’ 
met ‘een ijzeren conditie, ontembare energie en flit-
sende intelligentie.’ Wie door Maris is geschoold, 
aldus Van Schellen, heeft van het gros der overige 
advocaten niet veel meer te vrezen. 
 Maris geniet zichtbaar van deze herinneringen. 
Waarom zou hij zijn bijzondere aanpak betreuren? 
‘Zo ben ik zelf aangepakt bij Nysingh en dat lag mij 
achteraf gezien heel goed. Je werd daar meteen kei-
hard in het diepe gegooid en je moest maar zien hoe 
je het klaarspeelde. Nysingh was typisch een wegge-
lopen Drent; bruut, direct en kortaf. Samen de post 
 bespreken bij de koffie? Geen denken aan. Als je 
 Nysingh vroeg wat een cassatiezaak moest kosten, 
woog hij het dossier op de hand en riep een bedrag.’

‘Nysingh was heel anders dan de nette Haagse men-
sen op kantoor Visser van IJzendoorn en Telders. 
Aanvankelijk solliciteerde ik daar, in oktober 1946, 
en werd afgewezen omdat ze mij als 22-jarige te  
jong vonden. Maar daar ging het helemaal niet om, 
biechtte Ali Visser later op aan mijn moeder. Ze von-
den mijn karakter niet zo geschikt voor hun kantoor. 
Mijn moeder – Willemien ‘Contramien’ geboren Kist 
– stoof natuurlijk meteen op dat haar Guus juist een 
uitstekend karakter had. Ik lijk veel op haar, haha.’
 Het meest verslavende aan zijn werk? ‘Dat wist  
ik na mijn eerste pleidooi.’ Zijn commissariaten bij 
grote ondernemingen zoals ABN Amro en Heineken, 
boeiden Maris lang niet zo sterk. ‘Commissariaten, 
daar zit ook vaak een hoop flauwekul in, hoor. Het 
grote probleem voor commissarissen is dat ze geen 
greep hebben op het bedrijf zonder dat ze te maken 
hebben met de directie.’
 Maris is bewust generalist gebleven, zijn ziel en 
 zaligheid vond hij in procederen. ‘Mondeling pleiten 
bij de Hoge Raad – dat bestaat nauwelijks meer – was 
altijd een buitengewone ervaring. Kort gedingen  
heb ik ook altijd met vreselijk veel plezier gedaan. 
Bewust oefenen deed je toen niet, maar we hadden 
als jonge advocaten, wel jaarlijks wedstrijden om de 
Pleitbeker van Van Doorne. Leo Buruma heeft die 
beker twee keer gewonnen, ik maar één keer en Jan 
Willem Meijer wel drie keer.’ 
 Maar er was een heel andere prijsbeker waarmee 
Guus Maris onsterfelijke roem vergaarde. Vanaf 1946 
won hij veertien keer achter elkaar het Nederlands 
kampioenschap squash. 

zowel voor kantoor Nysingh als voor Visser van 
IJzendoorn. ‘
 ‘Ja, Bata was de eerste keer dat we gezamenlijk 
 optrokken met een ander kantoor, met de boys van 
Nysingh. Ik mocht al in de jaren veertig als jonkie 
meedoen, niet omdat ik zo opviel door kennis van 
het recht. Maar omdat ik een van de weinigen was 
die behoorlijk Engels spraken en schreven. Zo kon-
den wij indruk maken op advocaten in Londen en 
New York. Dat kwam natuurlijk door mijn huwelijk 
met Wendy, wij spraken met elkaar meestal Engels.’
 Leo en Wendy woonden in het begin op een 
 zolderetage zoals vele jonggehuwden in de weder-
opbouwjaren. Het bestaan van jonge advocaten was 
geen vetpot, maar daar praatte je niet over.
 ‘Vroeger werd mensen die in een proces verzeild 
waren geraakt, nog niet het vel over de oren getrok-
ken met enorme tarieven. Maar ik moet bekennen 
dat ik zelf betrokken was bij het uit de pan vliegen 
van de advocatentarieven. Dat was toen ik in de 
 Algemene Raad van de Orde zat en die portefeuille 
deed. ’
 ‘Minister van Economische Zaken Lubbers had 
midden jaren zeventig verzonnen, dat het advocaten-
tarief gekoppeld moest worden aan het inkomen van 
rechters in Assen of Middelburg. Nu, dat leek ons 
wat te weinig voor de Haagse kantoren. Accountants 
van Moret kwamen toen met een andere berekening, 
en daarmee overtuigden wij Lubbers die dit meteen 
voor het hele land goedkeurde. Het begon met die 
243 gulden per uur en nu is er de wantoestand  
dat geen mens meer persoonlijk een advocaat kan 
 betalen.’

Strenge meester in  
topconditie

Mr. A.G. Maris (87) is ‘verslaafd aan het recht’. ‘Ik 
kom uit een technische familie van allemaal Delfte-
naren, inclusief mijn vier broers. Merkwaardig, dat  
ik een echte alfa was en rechten wilde studeren.’ In 
het begin, in 1942, zag Guus de studie van het recht 
in Utrecht als een soort voortgezette algemene ont-
wikkeling.
  Maar al snel werd het een levensvullende obses-
sie. De eerste confrontatie met onrecht kwam na zijn 
kandidaatsexamen, toen de Loyaliteitsverklaring 
moest worden ondertekend om verder te mogen 
 studeren. Guus weigerde en dook onder tot het einde 
van de oorlog. 
 De jonge Maris werkte als boerenknecht in de 
Achterhoek, zwierf langs familieleden en ontmoette 
in de rij voor een gaarkeuken een Leidse repetitor 
burgerlijk recht en handelsrecht. ‘Die leerde mij 
 burgerlijk recht zoals de grote Meijers het voor zijn 
ontslag doceerde in Leiden, aan de hand van juris-
prudentie. Een veel betere opleiding dan in Utrecht, 
want daar hield men zich veel teveel bezig met wets-
artikelen.’
 Na zijn pensionering in 1991 bleef Maris door-
werken. ‘Bij mijn officiële pensioen zou ik een of 
andere vergoeding krijgen, maar die kon mij niet 
schelen. Ik vroeg en kreeg een eigen werkkamer op 
kantoor om door te gaan met zaken en om boeken te 
schrijven, over grondrechten en over stakingsrecht 
tegen de overheid. Later werd mijn vaste plek de 
bibliotheek op kantoor Noordeinde. Heerlijk is het 
daar. Ik zit er bijna altijd alleen tussen de boeken. De 
advocaten van tegenwoordig turen blijkbaar liever 
in hun beeldschermen.’
 Hoe moet het verder met Guus Maris na de feest-
dagen, als kantoor Noordeinde dicht gaat? Heeft 
echtgenote Elly dan de hele dag haar verslaafde man 
over de vloer? Gelukkig niet, want Den Haag heeft 
nog andere leeszalen met juridische literatuur.  

Mr. A.G. Maris krijgt  
de pleit beker, 1950

Mr. A.G. Maris, 2011Mr. S.L. Buruma, 2011
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Podium voor twee heren

Mr. S.L. Buruma en mr. A.G. Maris zijn er trots op  
dat zij ‘zoveel uitstekende mensen’ hebben opgeleid. 
Brandende vragen van mensen die de Haagse 
geschiedenis niet kennen,  krijgen nu antwoord. Van-
waar de naam Houthoff  Buruma? En: klopt de legen-
de dat Buruma en Maris met elkaar overhoop lagen? 
 Ondanks hun gedeelde leven van bijna een halve 
eeuw, hebben Maris en Buruma elkaar in lang niet 
gezien. Plaats van samenkomst is de vergaderzaal 
van kantoor Den Haag. Buiten op het Noordeinde is 
het gezellig druk met winkelend publiek. Binnen 
verloopt de begroeting soepel en met intens oog-
contact. 
 Het gesprek komt op stoom met herinneringen 
ophalen. Vaak lijkt er een omgekeerd rollenspel  
aan de gang te zijn. No nonsense man Maris verrast 
met uitvoerige sfeerbeschrijvingen en hartelijke 
lichaams taal. De goedmoedige mensenvriend 
 Buruma manifesteert zich juist als een sobere Pietje 
Precies. Dit spreekt boekdelen, hier zijn twee heren 
in hun element.

• De fusie van de kantoren Nysingh en Telders
Het revolutiejaar 1968 verliep voor de Haagse advo-
catuur niet wereldschokkend, maar er was wel een 
opmerkelijke primeur. Een fusie van twee oude kan-
toren onder leiding van junior partners. Guus Maris 
van kantoor Nysingh en Leo Buruma van kantoor 
Telders (voorheen Visser van IJzendoorn en Telders) 
trokken de kar. Waarom een fusie en hoe verliepen 
de onderhandelingen? 
 Maris: ‘Er was niet veel om over te onderhande-
len. Over de fusie hebben wij maar één keer gepraat. 
Bij jou thuis, Leo. Het begon er mee dat ik naar mijn 
baas Nysingh was gestapt, nadat Kees Colijn die bij 
ons zat, een hartinfarct had kregen. Ik zei: Als nog 
eens iemand van ons iets overkomt, dan bestaat dit 
kantoor niet meer. Ik zou denken aan een fusie met 
 Visser en Telders, want Visser is met pensioen en 
 Telders gaat de Hoge Raad in. We zouden best een 

clubje kunnen maken met Leo Buruma, Jan Willem 
Meijer en Sicco Langeveld. Nysingh vond het meteen 
een goed idee, dus we konden beginnen.’
 Buruma: ‘Ja, het ging heel snel. Karel Telders heeft 
er voor zijn vertrek ook nog een hoop aan gedaan. 
Hij was het die het pand op de Van Stolkweg voor 
ons vond. Dat hebben we meteen gekocht.’
 Maris: ‘Wij hebben maar over één ding wat gedoe 
 gehad. Dat was de volgorde van de namen op het 
briefpapier. Moest dat op volgorde van anciënniteit 
en wat al niet. Toen heb ik gezegd; laten we het maar 
alfabetisch doen. Dus Buruma voorop. Het kon mij 
geen donder schelen dat ik achteraan kwam.’
 Buruma: ‘Dat was een nobel voorstel van jou. Dat 
deed jij wel vaker.’
 Over andere zaken waren de fusiepartners het ook 
snel eens. 
 Maris: ‘Het idee was dat alle compagnons hetzelf-
de aandeel kregen.’
 Buruma: ‘In die dagen ging alles nog vanzelf.’ 
Belangenconflicten waren er niet. De belangrijkste 
cliënt was toen Bata, en die deed allang zaken met 
beide fusiegenoten.
 De jongeren Egbert Dommering en Jan Yme 
 Groeneveld verhuisden met hun bazen mee naar de 
Van Stolkweg. De groeispurt van nieuwe stagiaires 
en nieuwe secretaresses begon. Na een jaar of vijftien 
had het kantoor tientallen jongeren opgeleid tot 
advocaat. De lijst met compagnons groeide van een 
handvol naar een lange opsomming. 

De kantoorvilla aan de Van Stolkweg begon overbe-
volkt te raken en de parkeerplaats puilde uit. Koop 
van een verbouwd koetshuis aan de overkant bood 
enige uitkomst. Overstekende fee earners en secreta-
resses kruisten pauzerende scholieren van het VCL. 
 In 1991 verhuisde men naar een modern zaken-
gebouw, iets verderop aan de Scheveningseweg.  
In neonletters op de voorgevel de verkorte naam: 
Buruma Maris. Voor het eerst kwam een leverancier 

van kantoormeubelen het hele pand inrichten. Tot 
dusverre zaten de meeste advocaten aan een van huis 
meegebracht bureau. Nu werd er voor het eerst werk 
gemaakt van een huisstijl. Maris en Dommering hin-
gen kunstwerken uit hun eigen verzamelingen aan 
de muren.
 De jongere partners ontwikkelden zich volgens  
de tijdgeest. Zij werden specialisten en zij leidden 
hun stagiaires op tot specialisten. Naast de dossiers 
kregen de fee earners er nieuwe klussen bij. Jurispru-
dentielunches in sectieverband, optreden als cursus-
leider, publicaties in grotere aantallen vakbladen, 
jagen op schaarse talenten en op nieuwe netwerken. 
Zowel het bestuur van de organisatie als de busi-
nesswereld van cliënten en concurrenten eisten 
steeds meer energie van de partners. 
 De heren Buruma en Maris willen niet lang stil-
staan bij beleidskwesties. Over de toetreding van 
notarissen zijn zij zeer tevereden: ‘Met Onno de 
Bruijn en Gerda Kleykamp hebben we er uitstekende 
mensen bij gekregen.’ Een kwestie die zij in hun tijd 
niet goed geregeld hadden, vinden zij de beoordeling 
van stagiaires. 
 Buruma: ‘Het kwam voor dat een goede vent geen 

partner werd en opstapte. Dan werd iemand te licht 
bevonden in een vergadering waar de meesten daar 
helemaal niet over konden oordelen.’
Maris: ‘Dat is waar, dat was bij ons niet goed geregeld. 
Zo waren er misschien wel meer dingen niet goed.’
 Buruma: ‘Natuurlijk waren die er. Maar door het 
ouderwetse systeem bij ons liep het juist ook erg 
goed. Ik bedoel dat er allemaal mensen zaten met erg 
veel hart voor kantoor. ‘
 Hun hart ligt nog steeds bij het advocatenvak, 
niet bij bestuurlijk werk. Laat staan bij financiële 
kwesties. ‘Die deed Rob Badoux en dat ging altijd uit-
stekend. Daar hadden wij geen omkijken naar’, zegt 
Buruma. Buruma was toch de meest bestuurlijk inge-
stelde van de beide heren? ‘Ik bestuurder? Ik was 
meer de voorzitter van vergaderingen. Jan Willem 
Meijer was wel een echte bestuurder, we kregen op 
een goed moment een dagelijks bestuur en daarvan 
was hij voorzitter.’

• Jong gebleven door cassatiepraktijk
Het hart van het geliefde vak ligt voor de beide heren 
bij cassatie. Hoe komt dat? Cassatie mag dan in juris-
tenland een specialisme zijn, Buruma en Maris zien 
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het daarentegen als essentieel generalistisch werk. 
 ‘Het is juist de cassatiepraktijk die een heel duide-
lijk stempel drukte op de mensen die bij ons werk-
ten’, vindt Maris. Buruma knikt. ‘Je wist waarachtig 
niet waarover je eerstvolgende cassatieopdracht zou 
gaan. Zo moest ik eens een zaak doen over een sport-
vliegtuig dat bovenop een ander toestel was geland. 
Ik moest me in de vliegerij verdiepen, heel leuk was 
dat.’ 
 Maris: ‘Ja, dat is het leuke van cassatiewerk. Ik 
herinner me drie zaken over zaaizaad en pootgoed. 
Daar wist ik in het begin helemaal niets van af, maar 
het komt neer op bescherming van een goed idee 
zoals in het merken- en octrooirecht.’ 
 Buruma: ‘Misschien zijn wij daarom wel zo oud 
geworden, Guus. Je blijft langer jong als er steeds 
nieuwe, gekke stukken recht op je bureau belanden.’
 Maris: ‘Ja, je bent vanzelf niet bang meer voor een 
vreemd stuk recht. Daar ga je gewoon aan beginnen. 
Je krijgt vanzelf een bepaalde focus waardoor je het 
aankan en het is goed voor de vechtlust die je als 
advocaat moet hebben.’

Wat vinden zij van de verhuizing van de cassatie-
praktijk naar Amsterdam?
 Buruma: ‘Daar kijk ik wel een beetje bezorgd 
naar.’
 Maris: ‘Ik denk dat de cassatiepraktijk uitstekend 
verder loopt. Daar blijven goede mensen mee bezig.’
 ‘Het is al met en al toch wel een heel ander kan-
toor geworden’, zeggen zij elkaar na. ‘Vroeger praatte 
je met iedereen over alle mogelijke zaken. Maar nu 
met al die specialisaties komen de meeste advocaten 
zelden nog iets te weten van andere gebieden. Dat is 
eigenlijk heel jammer.’ 

• Doorstart als dorpsoudste
Toch had het beroepsleven meer te bieden dan alleen 
de cassatiepraktijk. Maris en Buruma waren bijvoor-
beeld beiden commissarissen bij grote ondernemin-
gen. Buruma is op latere leeftijd naam gaan maken 
met het specialisme arbitrage. Dat bestond bij Visser 
en Telders nog niet op die manier. Ook Buruma is, 
net als Maris, na zijn pensionering blijven werken. 
‘Ik vond het heel leuk om te bemiddelen bij conflic-
ten in advocatenmaatschappen. Ik heb tot mijn 
zeventigste heel veel van zulke zaken gedaan. Je 
werd gevraagd als advocaat, maar in feite speelde je 
dan dorpsoudste.’ 
 Maris: ‘Dat ken ik niet, ik ben nooit dorpsoudste 
geweest.’ 

Buruma: ‘Dat lag ook niet zo in jouw lijn.’ 
 Maris: ‘Als je nu met anderen praat, dan zeggen ze 
allemaal dat de Van Stolkweg de leukste plaats is die 
we gehad hebben. Het was niet te groot en erg over-
zichtelijk. Je wist precies hoe iedereen heette en wat 
iedereen deed.’ 
 Buruma: ‘Ja, dat vond ik ook altijd. Ook de par-
keermogelijkheden waren er prima. En wat was het 
heerlijk dat je een eigen secretaresse had die al je 
zaken kende en die je overal mee hielp.’
 Maris: ‘Mijn secretaresse hoefde mij nooit te 
 helpen met zaken.’
 Buruma: ‘Maar jij maakte dan ook nooit zoveel 
rommel als ik.’ 
 Maris: ‘Ik ben echt blij dat ik in die vorige periode 
advocaat ben geweest en niet nu. Ook omdat de 
 kantoren nu zo groot zijn. En de computer heeft zo 
verschrikkelijk veel veranderd. Vind je ook niet Leo?’
 Dat vindt Leo ook. ‘Ik ben één keer in Amsterdam 
op dat grote kantoor geweest, maar ik voelde me daar 
een volstrekte vreemde. Ons kantoor op de Scheve-
ningseweg vond ik destijds al heel erg groot. Nu zou 
men dat een klein kantoor noemen. Ja, ik weet dat 
mijn naam in Amsterdam op de gevel staat. Maar als 
ik daar in de buurt rijd, weet ik zo gauw niet naar 
welke wolkenkrabber ik moet kijken.’

Wat klopt er van de geruchten over ruzie en onmin 
tussen de heren? 
 Buruma: ‘Op kantoor ging inderdaad het verhaal 
dat wij met elkaar overhoop lagen. Maar ik herinner 
mij helemaal geen ruzies. Het is maar één keer 
gebeurd dat jij, Guus, met een boos gezicht bij mij  
op de kamer stond en dat ik het niet met je eens was. 
Ik weet niet eens meer waar het over ging, maar 
sindsdien dachten sommigen dat wij onmin hadden. 
 Justus Voûte zei mij eens dat de boel beter zou lopen 
als Maris en ik beter met elkaar overweg konden. Wij 
zijn sterk verschillende figuren, dat is alles. Wat vind 
jij Guus?’ 
 Maris: ‘Die verhalen zijn complete onzin. Wij had-
den weleens verschillende standpunten, maar dat 
was helemaal niet verkeerd. Anders zou het kantoor 
niet zo goed hebben gelopen.’
 Buruma: ‘Jij vond eerder dan ik dat de oudere 
generatie zich terughoudender moest opstellen en 
dat er een dagelijks bestuur moest komen. En je wist 
dat het bij mij goed viel dat Jan Willem Meijer dat 
ging doen.’

Noordeinde 33  
2004–2011
Houthoff Buruma
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Langjarig de leukste
Jan Willem Meijer (79) begon in 1957 op de Nassaulaan als enige 
stagiair onder de drie bazen Visser van IJzendoorn, Telders en 
Buruma. Onderaan deze omgekeerde piramide leerde de jonge 
Meijer pleiten als Brugman. Na een jaar won hij de Pleitbeker, een 
jaar later nog eens en de laatste keer dat hij mee mocht doen, in 
1961, won hij ook weer. Als er een prijsbeker had bestaan voor de 
leukste spreker op vergaderingen en recepties, dan zou Meijer 
langjarig titelhouder zijn geweest.

Partner nee, partner ja
Meijer: ‘Je verdiende verdomd weinig als advocaat. In 1961 trouw-
de ik met Jeltien en toen kwam er opeens wat bij, maar het hield 
niet over. Ik zweeg en wachtte af. Op een dag belde hoofdjurist 
Drion van Unilever mij, ik kon daar als bedrijfsjurist  twee keer 
zoveel verdienen. Dit meldde ik aan Visser en die zei, “dat kun je 
hier ook krijgen.” Drion werd afgezegd, en die zei: “U bent al de 
tweede die ik aan een compagnonschap heb geholpen”. De eerste 
gelukkige was Siep Martens van kantoor Blackstone. Ik werd in 
1964 partner en Martens werd vele jaren later president van de 
Hoge Raad. Maar dat kun je niet meer aan Unilever toeschrijven.’
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Monotoon ballengeluid
Tennisliefhebber Jan Willem Meijer was dol op planschadezaken. 
Zijn cliënt genoot niet meer van zijn tweede huisje op de Veluwe 
sinds ernaast een lelijke grote tennishal in gebruik was met ver-
gunning van de gemeente Epe. Meijer wist drie staatsraden van 
de afdeling rechtspraak te bewegen tot een onderzoek ter plaatse. 
Standpunt van Epe: een dichte tennishal in het zicht is minder 
erg dan openluchtbanen met vele uren per dag monotoon ballen-
geluid. De staatsraden keken en luisterden. De afloop: een fikse 
schadevergoeding voor cliënt wegens bedorven uitzicht. 
Want: monotoon ballengeluid hoor je daar niet, aangezien het 
spelniveau daarvoor tekort schiet. Een tennispark zou dus juist 
minder hinderlijk zijn voor de gedupeerde. 
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Home alone
Als laatste aanwezige op kantoor Scheveningseweg moet 
ik op zaterdagavond het alarm aanzetten, maar dat lukt 
niet. Naar buiten om te zien welk raam nog openstaat. Naar 
boven turend loop ik om het gebouw heen en zie dus niet 
het trapgat. Ik stort omlaag en durf me niet meer te bewegen 
want het is lelijk  afgelopen. Gelukkig heb ik nu al wel, het is 
1997, een mobiele telefoon. Ambulance komt, volgende dag 
operatie aan een bekken fractuur. Wel jammer dat het grote 
dossier ook een week stil moest liggen.

Ernst Enschedé
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Herinnering aan Den Haag

Denkend aan juristerij  
zie ik kantoor,
en een lange rij
van declarabele avonduren 
snel en oneindig 
de hoogte in gaan
Voel ik de druk en de vreugde
van 32 jaar advocatenbestaan 
Koester ik nu als geen ander
de schat van vriendschapsbanden
En ervaar ik geen ogenblik spijt
dat ik zoveel van mijn kostbare tijd 
aan dit mooiste beroep heb gewijd 

Kees Jan Hagen 
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Modus operandi
‘Mijn nieuwe kamer op de Scheveningseweg was die dag eindelijk op orde.  
Opeens klonk er wild geraas in de kast en donderde de inhoud van al mijn 
hangmappen naar buiten. De beugels waar ze aan hingen, zaten niet goed 
vast. Met mijn  secretaresse stond ik kniehoog in de warboel van uit elkaar 
gevallen  dossiers. Komt net Guus Maris binnen. Hij bekijkt het allemaal 
en zegt: Meijer, ik begrijp niets van  jouw manier van werken.’

Rob Meijer 
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Gekomen om te blijven
Na drie jaar geld drukken bij Joh. Enschedé keer ik in 
1991 terug in de advocatuur en begin een praktijk in 
mijn eentje. Op een receptie kom ik Justus Voûte 
tegen en die vraagt wat ik doe. Een paar weken later 
belt hij, of ik er bij wil komen. Heb geen moment 
geaarzeld.
 In 1999 fuseren we met Houthoff, en daar ben ik 
nog altijd trots op. Na drie jaar vertrekt een aantal 
compagnons om Bird&Bird op te richten. Hun grote 
voorvrouw laat rondzingen dat ik ook wel zal mee-
gaan. Heel kantoor krijgt mijn e-mail met de bood-
schap: wie dat denkt, die kent mij slecht.

Computertijdperk
Ben een poos de enige fee earner die op kantoor 
 achter de computer zit. Voor ik het weet krijg ik een 
budget van twee ton om de anderen ook zover te 
 krijgen. Mijn aanpak: maak het een schaars artikel, 
dan wil iedereen wel. Zodoende kwamen eerst de 
jongeren aan de beurt. De ouderen moesten erom 
zeuren en wachten. Sommigen bleven zeuren, ook 
toen ze die computer eindelijk hadden. Zegt Sicco 
Langeveld bijvoorbeeld: ik heb dat ding maar uit-
gezet, hij maakt zo’n vervelend geluid.

Ernst Enschedé 
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Rotterdam, Weena 355
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Doorgroeien in staal en glas

Hoe leuk is het kantoorleven? Dat is een onzinvraag 
die een Burumaans opgevoede advocaat of notaris 
niet zou stellen onder werktijd. De praktijk biedt 
intellectuele voldoening en vreugde over gewonnen 
zaken, leuk zijn doe je maar in je eigen tijd. Voor  
de gezelligheid had je het kerstdiner en de kantoor-
borrel. Reisjes van plezier waren ondenkbaar.
 Onder maatschapsvoorzitter Peter von Schmidt 
auf Altenstadt formaliseerde Buruma Maris in de 
jaren negentig het Model Licht Reizen: zakenreizen, 
aanschaf van spullen, representatie, alle uitgaven 
moesten voldoen aan criteria van zuinigheid en strik-
te noodzakelijkheid. De rekenmeester van het Haagse 
krentenwegen was al die tijd Rob Badoux. 
 Het gezicht van Houthoffs financieel manager 
Badoux straalt als hij herinneringen ophaalt aan de 
jaren van Licht Reizen. Het gezicht van managing 
partner Philippe Creijghton geeft uitdrukking aan 
een cultuurschok. Het gesprek kijkt terug op de fusie 
in 1999, en op de lotgevallen en vooruitzichten van 
het nieuwe kantoor nadien. De locatie is ver boven 
het maaiveld op kantoor Rotterdam aan het Weena. 

• De fusie en wat eraan voorafging
In de late jaren negentig was de Nederlandse advoca-
tuur het toneel van nationale en internationale 
fusies. Buruma Maris ging ook het fusiepad op en 
beklonk zomer 1997 een fusie met Loeff Claeys 
 Verbeke. Maar een deel van de Loeff-partners zag 
meer in een internationale fusie en trok in september 
1997 de stekker eruit. Dit leidde meteen tot Loeffse 
en Claeyse twisten. De internationalisten zouden 
later opgaan in het Engelse kantoor Allen&Overy.  
De voorstanders van de fusie met Buruma Maris 
fuseerden later tot de nieuwe combinatie Loyens 
Loeff. 
 ‘Het was echt een drama, het technisch terugdraai-
en van die mislukte fusie,’ vertelt Rob Badoux. ‘Mijn 
collega bij Loeff en ik waren zo goed als klaar met het 
omzetten van alle systemen. Maar de laatste druk op 

de knop kwam dus niet. Moest ons bestuur weer dui-
zenden brieven ondertekenen met de mededeling aan 
relaties dat het niet doorging.’ 
 Ondertussen bij Houthoff, zat de groei er al stevig 
in. In 1991 was het Amsterdamse Houthoff samen-
gegaan met het Rotterdamse Heycop ten Ham. 
 Philippe Creijghton: ‘Bij ons was het vooral 
 Willem ‘Koning van de Leverage’ Hengeveld die voor-
op liep in de moderniseringsslag wat betreft de aan-
sturing van de praktijk door de partners. Bij Houthoff 
werkte dit piramidale managementmodel vanaf eind 
jaren tachtig. In 1988 kwam ik zelf bij Houthoff 
 binnen in een lichting van zeven nieuwe stagiaires 
tegelijk. Dat was nooit eerder vertoond.’ 
 Daar ging het dus heel anders toe dan bij Buruma 
Maris. 
 Badoux: ‘Het beleid bij ons was, dat mensen na 
hun stageperiode eigenlijk alleen medewerker 
 konden worden als zij het in zich hadden om uit te 
groeien tot compagnon. Een belangrijk punt in die 
beoordeling was natuurlijk het arbeidsethos. Dat was 
goed te zien als ik op zaterdag of zondag op kantoor 
rondliep, overal zag je mensen werken alsof het 
gewoon dinsdag was. Op de Van Stolkweg ging het 
licht nooit uit, daar stonden wij om bekend.’
 Philippe Creijghton verliet Houthoff in de jaren 
negentig voor een baan als bedrijfsjurist bij de NS. 
Maar na twee jaar, in 1998, keerde hij terug bij Hout-
hoff. Zijn specialisme werd beroepsaansprakelijkheid 
en in 1999 werd hij partner. ‘Een van de eerste part-
nervergaderingen waar ik bij zat, was de grote verga-
dering over de fusie van ons kantoor met Buruma 
Maris. Jan Mark Dingemans had daar bij ons het 
meest aan gedaan. Hij is eigenlijk de grondlegger van 
het huidige Houthoff Buruma.’
 ‘Een fusie met Buruma Maris zagen wij, mede door 
de cassatiepraktijk, als een enorme kwaliteitsimpuls,’ 
herinnert Creijghton zich. Badoux, die overal bij was, 
vult aan: ‘Het was een hele snelle fusie. Na een tele-
foontje zaten onze Bram Asscher en Ernst Enschedé 

Philippe Creijghton (l) en Rob Badoux
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op Hemelvaartsdag om de tafel met Jan Mark 
 Dingemans, Jaap Koster en Bas Le Poole van Hout-
hoff. Nog diezelfde dag schreven zij in één ruk het 
fusie document. Enschedé had bedacht de fusie  
wat betreft de financiën met terugwerkende kracht 
op 1 januari 1999 in te laten gaan. Dat was een 
 gouden greep voor onze administraties. Wat betreft 
fee earners zaten wij op eenderde en Houthoff op 
tweederde, in totaal waren het er 260.’

Wat waren de ideeën over huisvesting van het 
 nieuwe kantoor Houthoff Buruma? 
 Badoux: ‘Er zouden onder andere een grote vast-
goed unit en een groep bestuursrecht van Amster-
dam naar Den Haag komen. Bovendien werd het 
beleid om de kantoren te concentreren bij stations. 
Zo kwam het dat wij zevenduizend vierkante meter 
huurden in de nieuwe Hoftoren naast CS. Maar het 
pakte op het laatste moment anders uit, want het 
bestuur en de partners besloten dat Amsterdam de 
hoofdvestiging moest worden. Daar concentreerden 
zich immers alle grote advocatenkantoren.’
 Badoux vervolgt: ‘De Zuidas was in aanbouw en 
daar moesten wij bij zijn. Gelukkig konden wij op 
een voordelige manier af van het huurcontract van 
de Hoftoren, daar trok het ministerie van Onderwijs 

vervolgens in. Het pand aan de Scheveningseweg  
was door dit alles ineens te groot in plaats van te 
klein. Zo kwamen de Haagse mensen terecht op het 
Noordeinde.’

• Een gelukkig huwelijk
Ook een andere stoelendans dan alleen verhuis-
partijen hield de stuurlieden van Houthoff Buruma 
bezig. 
 Creijghton: ‘Van de jongere Buruma-compagnons 
zijn er in korte tijd vrij veel vertrokken, vooral naar 
nieuw gevestigde Engelse kantoren. Van de Houthoff 
compagnons ondernemingsrecht in Amsterdam bleef 
maar de helft over. Ja, toen waren we echt wel in rep 
en roer. We hebben elkaar beet gepakt en er alles aan 
gedaan om het lek dicht te  krijgen.
 En dat is goed gelukt. We haalden Rutger 
 Schimmelpenninck en Eddie Meijer binnen, die op 
het fusiekantoor afkwamen mede dankzij de reputa-
tie van een aantal Hagenaren zoals Rob Meijer en 
Peter von Schmidt auf Altenstadt. Daarna is er heel 
snel veel veranderd. We hebben flinke ambities gefor-
muleerd en die hebben we eigenlijk over de hele linie 
waargemaakt. Houthoff Buruma doet serieus mee in 
de top van de Nederlandse advocatuur. Onder jonge 
juristen maakten we ook snel naam als interessante 
en veelzijdige werkgever.’
 Creijghton maakt in ijltempo een rondje over de 
markt: ‘de breedte van onze praktijk pakte uit als een 
stuwende kracht waardoor wij de crisisjaren 2008 en 
2009 goed zijn doorgekomen. De vastgoedpraktijk 
onderging de laatste jaren een metamorfose in de 
richting van een transactie en project finance prak-
tijk. Ondernemingsrecht, waarmee we tien jaar gele-
den in een dal zaten, is inmiddels flink ontwikkeld. 
Het belang van de Banking & Finance praktijk is de 
laatste vijf jaar enorm toegenomen. Dit is nu een van 
de pijlers van kantoor. De groei is mede mogelijk 
gemaakt door een aantal uitstekende finance part-
ners die van andere kantoren zijn overgestapt.’
 ‘Naast ondernemingsrecht en finance, blijft de 
procespraktijk natuurlijk een belangrijke trekpleis-
ter. Die heet bij ons litigation, omdat we sterk zijn 
geworden in procederen over de grenzen heen. Onder 

meer die praktijk laat zien hoe goed de fusie tussen 
Houthoff en Buruma Maris heeft uitgepakt. Na wat 
jaren wennen, is er nu een gelukkig huwelijk tussen 
de managerial vaardigheden van de grote aansprake-
lijkheidspraktijk van Houthoff, en de juridisch 
inhoudelijke kwaliteit van mensen van Buruma 
Maris die zijn grootgebracht in de cassatiepraktijk.’

• Buitenlandse zaken
Vroeger, in de jaren van de heren Maris en Buruma, 
bestond er helemaal geen internationale praktijk. De 
buitenlandse zaken die men deed, betroffen buiten-
landse ondernemers die een probleem hadden in 
Nederland. Hoe zit dat tegenwoordig, is ‘internatio-
nale praktijk’ reëel bestaand of een soort reclame-
kreet?
 Badoux en Creijghton: ‘Die praktijk bestaat echt 
en groeit als kool. In de fusie- en overnamepraktijk 
met financiële mensen erbij, zie je steeds vaker dat  
er in meerdere landen tegelijk iets moet gebeuren. 
Verder is het gunstige fiscale regime in Nederland 
nog steeds aantrekkelijk voor buitenlandse holdings.’
 Creijghton: ‘Door dit alles draait onze buitenland-
se praktijk als een tierelier. Niet alleen door onze 
 buitenlandse vestigingen en bijvoorbeeld onze 
 China-desk, maar ook door onze partici patie in het 
internationale advocatennetwerk Lex  Mundi. Daar-
door hoeven onze mensen zich nauwelijks meer te 
introduceren als ze zaken doen in het buitenland. 
Iedereen in onze wereld weet namelijk wie er bij 
 zulke netwerken zitten.’

Fijn dat de zakenwereld de namen en rugnummers 
kent bij Houthoff Buruma. Maar kan zo’n enorm juri-
disch warenhuis zich nog wel verkopen bij studenten 
als herbergzame werkkring? 
 ‘Qua werving gaat het hier juist als een speer’, zeg-
gen de beide heren in koor. ‘Wij zijn natuurlijk niet 
het enige internationaal werkende kantoor met een 
goede juridische standing. En het is deels toeval waar 
jonge juristen terechtkomen voor hun eerste baan. 
Maar wij weten wel op studenten over te brengen dat 
we een redelijk gedifferentieerde praktijk hebben. 
 Hoe we dit overbrengen? Voor ons imago op dat 

punt hebben we enorm veel succes met The Game 
Houthoff. Ja, dat staat op Youtube. Het is een inter-
actief simulatiespel met echte documenten, een echt 
overnameprobleem en echte mensen die reageren op 
de beslissingen van de speler. We hebben er prijzen 
mee gewonnen.’

Zo’n spel is aardig, maar iedereen begrijpt dat de sfeer 
op de echte werkvloer toch wat anders is dan de 
 virtuele arena. Hoe wil kantoor Houthoff Buruma 
overkomen als werkgever? 
 Creijghton: ‘Als een vriendelijke, minder hiërar-
chische maar wel heel ambitieuze werkgever voor de 
slimme jonge juristen die wij erbij willen hebben. 
Dus ook als een leuk kantoor.’

Rob Badoux Philippe Creijghton
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Amsterdam, Gustav Mahlerplein 50 
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 (Bart Konings en Huug Schipper)
Druk  
 Drukkerij Van Deventer, ’s Gravenzande

Met dank aan  
Rob Badoux
Leo Buruma
Philippe Creijghton
Ernst Enschedé
Kees Jan Hagen
Jeannette de Jager
Gerda Kleykamp-van der Ben
Guus Maris
Jan Willem Meijer
Rob Meijer
Jacco van Oorschot
Peter von Schmidt auf Altenstadt
Hélène Straetemans
Mirjam Verplancke
Bart van der Wiel
Interne Dienst Rotterdam




