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Van de hoofdredacteur

De zeilen gehesen, alle hens aan dek en het ABB-schip zet koers 

naar een mooi tweede kwartaalnummer. Mijn voorganger Remco 

Klöters zwaait ons met enige weemoed uit vanaf de wal en dwaalt 

in gedachten af naar goede herinneringen aan boord van dit schip 

met zijn toegewijde bemanning…

Curator
Als vers aangetreden hoofdredacteur valt mij nu de eer de redac-

tionele ABB-activiteiten te stroomlijnen en de planning ervan te 

verzorgen. Met het coverinterview met mr. Mincke Melissen in 

gedachten, waan ik mij de ABB-curator: ik bewaak het ABB in 

redactioneel opzicht, behartig de belangen van de redactie en ik 

beheer het journalistieke onderzoek met al zijn grilligheden. Ver-

antwoording leg ik af aan de redactie en aan u, als ware u rechter-

commissaris. Bent u benieuwd naar die ervaring? Dan kan ik u van 

harte het eerder genoemde interview als leesvoer aanbevelen, waar 

u een kijkje in de faillissementskeuken van de rechter-commissaris 

kunt nemen. Voelt u zich meer de curator in het verhaal? Ook dan 

kunt u ongetwijfeld uw voordeel doen met de overwegingen van 

mr. Melissen. Het vergelijk met de spelers binnen een faillissement 

gaat echter mank waar de failliet in het ABB-verhaal ontbreekt. Dat 

wil ik graag zo houden. 

…het ABB-schip vervolgt zijn route over de faillissementszee, tussen 

Scylla en Charybdis door op weg naar een volgende bestemming. 

Welke koers te bepalen? 

Lente-akkoord
In een vergelijkbare positie bevond zich eerder demissionair premier 

Mark Rutte, die zijn kabinet zag vallen. Als rechter-commissaris zag 

hij de curatoren op hun eigen politiek faillissement afstevenen. Een 

bontgekleurd overleg mocht niet meer baten en een lente-akkoord 

is het resultaat. Weliswaar is de redactie niet gevallen, maar ook zij 

heeft het na wekenlang overleg over nieuwe rubrieken, een andere 

lay-out, aangepaste vergaderschema’s en potentiële redactieleden, 

op een lente-akkoord gegooid: zij accepteert met enig morren het 

voorgenomen vertrek van oudgedienden Maria Pereira (in dit 

nummer vindt u een laatste vrucht van haar pen) en Job Nijssen 

(zijn pen schrijft nog een paar nummers alvorens voor het ABB 

verloren te gaan) en gaat ter vervanging van zoveel kennis, kunde 

en ervaring, op zoek naar enthousiaste versterking. Maria en Job, 

dank voor jullie jarenlange inzet voor het ABB. Maria zetten we af 

in de eerstvolgende haven en Job gaat een halte verder van boord. 

Namens de redactie wens ik jullie een behouden vaart. In vervolg 

daarop verklaar ik de inschrijving voor nieuwe redactieleden hierbij 

voor geopend! 

Nieuwe redactieleden gezocht:
Nieuwsgierige en kritische advocaten, met de ambitie binnen de 

ABB-redactie teamwerk te verrichten en zich op het journalistieke 

vlak verder te ontwikkelen, kunnen zich vóór 16 juli 2012 bij mij 

aanmelden (svv@sophiaadvocatuur.nl) met een korte motivatie en 

een toelichting op de schrijfervaring. Voor meer informatie kunt u 

mij mailen of bellen (020-2402590). 

Koers
Dankbaar voor deze erfenis en zijn trouwe diensten voor het ABB, 

zwaai ik nog eenmaal naar onze ex-hoofdredacteur. Ik tuur naar de 

einder en besluit het ABB-schip naar interessante, nog onontdekte 

wateren te leiden. Op zoek naar nieuwe uitdagingen en natuurlijk 

een uitbreiding van de ABB-bemanning. Welk eiland doen we aan? 

Ik ben benieuwd naar wat komen gaat en kijk uit naar het volgende 

avontuur. Mijn voorwoordelijke oprispingen bespaar ik u dan verder 

tot het volgende ABB-nummer in september. Benieuwd naar de 

koers en de volgende bestemming? Graag tot dan.

Sophia van Vloten

Hoofdredacteur ABB
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