Van de hoofdredacteur

Voor u ligt alweer het ABB-kerstnummer. Mag ik beginnen met de
nogal afgezaagde kreet: waar blijft de tijd? In fysiek opzicht moet
ik het antwoord op die vraag natuurlijk schuldig blijven (tenzij we
het over een zandloper hebben), maar in symbolisch opzicht weet
ik het wel. De tijd gaat namelijk veel te snel. Het laatste nummer
van het jaar 2012 en de redactie mag zich al gaan verheugen op het
eerste nummer van 2013.
Tweeduizendendertien… vergeet u niet de aanhef van uw (standaard-)dagvaarding aan te passen? Die datum zit altijd zo gemeen
in de rechterbovenhoek verstopt en wil nog wel eens recalcitrant
op het voorgaande jaar blijven staan. Nog twee jaar en we weten
of de makers van Back to the future destijds een realistisch beeld
van de toekomst hebben geschetst. Zouden ze de gerechtelijke
herindeling hebben voorzien? De amputatie van ‘verAmsterdamstelijke’ gemeenten zoals Hilversum, die per 1 januari 2013 van
het zo vertrouwde arrondissement wordt afgescheurd om in het
arrondissement Midden-Nederland op te gaan. Het arrondissement
Midden-Nederland met een heel ander en eigen karakter. Met de
herindeling mag Hilversum dit jaar de ezel zijn. In dit ABB is de –
dus nog te herindelen – Hilversumse advocaat aan het woord, die
niet onverdeeld enthousiast lijkt te zijn.
Door de herindeling beschikken we straks over de arrondissementen
Noord-Nederland en Noord-Holland. Alsof de geleerden niet konden
kiezen en om misverstanden te voorkomen ‘kamp Nederland’ en
‘kamp Holland’ naast elkaar laten bestaan. Dit in tegenstelling tot
de kampen vóór en tegen Lance Armstrong, die duidelijk verdeeld
en scherp van oordeel zijn. Het Amerikaanse dopingagentschap zou
lak hebben aan de trias politica van Montesquieu: scheiding van
de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht. De meningen
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hierover zijn echter sterk verdeeld. Wie in welk kamp zit, leest u
bij de Stelling.
Een andere opvallende tweekamp in dit nummer is die met betrekking tot de jurisprudentiebespreking. Vertrekkend advocaat junior
zal de periodieke jurisprudentiebespreking op kantoor missen als
kiespijn, terwijl de nog altijd praktiserend advocaat senior die jurisprudentiebespreking juist van groot belang acht voor de dagelijkse
praktijkuitoefening. Past de fysieke kantoorbrede jurisprudentiebespreking nog wel in dit tijdsgewricht of vergt het een digitale
aanpassing om ook generatie Y tevreden te houden? Ik stel mij dan
een virtuele ontmoetingsruimte voor, waar je naar believen op ieder
willekeurig voor jou geschikt moment kan in- en uitchecken al naar
gelang de behoefte aan het delen van jurisprudentie. Een soort Star
Trek en ‘beam me up Scotty’-idee. Of kijk ik dan te ver vooruit?
Een ABB-kerstnummer dus. Met Kerst wordt de geboorte van Jezus
Christus gevierd. De drie wijzen uit het Oosten die de boreling
geschenken aanbieden: mirre, wierook en goud. Al het goede komt
in drieën, zo ook de versterking van de redactie met Linda Tjeertes,
Flip van Huizen en Ehsan Shirzadi. De door hen opgetekende zielenroerselen vindt u in dit nummer. Dankbaar voor haar inzet ziet
de redactie Elise Heyman helaas vertrekken, zij sluit het jaar af met
dit kerstnummer. Namens mijn fantastisch redactionele team bied
ik u bij wijze van geschenk dit bijzondere ABB-kerstnummer aan
en wens ik u in de geest van de kerstgedachte vrolijke feestdagen
en alle goeds voor 2013! Vrede op aarde.
Sophia van Vloten
Hoofdredacteur ABB
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