The Founders

Onze Founder
Founders zijn er altijd en eeuwig en in alle soorten en maten. Elk bedrijf, clubje of vereniging is
ooit opgericht door iemand met een vernieuwende visie en mooie plannen voor de toekomst.
Door: Lara Smeets en Sophia van Vloten

Begin jaren ’80, te midden van de krakersrellen en Depeche Mode,
besluiten twee belangrijke organisaties in de Amsterdamse advocatuur de handen ineen te slaan. De Jonge Balie en de Amsterdamse
Orde gaan samenwerken en richten één gezamenlijk informatieblad
op: het ABB is geboren! Deze samenwerking op initiatief van de
Raad van Toezicht, is een fusie tussen het JBB (Jonge Balie Bulletin)
destijds en het mededelingenblad van de Orde.
Uiteraard is het idee van een fusie nog maar het begin van het
verhaal. Want waar blijf je zonder uitvoerders? Men is daarom
schielijk op zoek gegaan naar een eindredacteur om een redactie
samen te stellen.
Die zoektocht bleef niet zonder resultaat: mr. Pieter van Regteren
Altena was de uitverkorene!
Van Regteren Altena vertelt ons dat hij zijn positie heeft verkregen
via een vriend van hem die destijds in het Jonge Balie Bestuur zat.
Kritisch als we zijn, maar met een knipoog, stellen wij de vraag:
vriendjespolitiek? Het antwoord op die vraag blijft in het midden,
maar laat zich eenvoudig raden.
Onze eerste eindredacteur heeft er zichtbaar plezier in om te vertellen over deze begintijd. Samen met Nelleke van ’t Hoogerhuijs,
Hans van Veggel, Nicole Visé en iets later ook nog Elsbeth Polak
heeft hij met groot genoegen gewerkt aan de opzet en de realisatie
van het ABB.
“Ja, dat was nog in het papieren tijdperk…”

Pieter van Regteren Altena was de eerste eindredacteur van het ABB. Hij is nu
partner bij Van Doorne en zit in de Raad van Toezicht van de AOvA.

Na vele founders van kantoren in dit blad te hebben besproken is
het ABB op zoek gegaan naar iets anders. Veel kilometers hebben we
daarvoor niet gemaakt. Sterker nog, dichter bij huis hadden we het
niet kunnen treffen. Deze rubriek heet voor deze keer dan ook niet
voor niets: onze founder. Ook dit blad is namelijk ooit opgericht en
ook onze founder verdient dus een plek in dit blad!
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Van Regteren Altena vertelt ons dat het ABB destijds één keer per
zes weken uitkwam. Het blad in half A4 formaat had met name
een informatieve functie, althans op het jaarlijkse feestnummer
voor Justitia na. Zo besloegen de mededelingen van de Orde en de
Jonge Balie een aantal pagina’s en was er uiteraard een (praktisch)
voorwoord van de redactie. De overige pagina’s werden gevuld met
het vermelden en bespreken van wijzigingen in het rolreglement
en wetten. Enigszins verbaasd kijken wij bij deze mededeling op,
ons niet direct realiserend dat internet toen nog niet bestond. “Ja,
dat was nog in het papieren tijdperk,” zegt Van Regteren Altena met
een glimlach. Alle mededelingen, mutaties en nieuwtjes werden
op het hele oude broertje van de huidige computer uitgewerkt en
op een ouderwetse ﬂoppy naar de drukker gebracht.

Amsterdams Balie Bulletin

The Founders

Dat er de afgelopen jaren het nodige is veranderd, is ons tijdens
het gesprek met ‘onze’ founder wel duidelijk geworden. Met de
overgang van het papieren naar het digitale tijdperk werden de
meeste noodzakelijke aankondigingen en mededelingen verplaatst
van het ABB naar het internet. Hierdoor kwam er meer ruimte voor
nieuwe ideeën en rubrieken. Het ABB werd steeds uitgebreider en
meer ‘glossy’.
Van Regteren Altena heeft deze overgang niet meer als eindredacteur meegemaakt. Na tien jaar het ABB te hebben geleid heeft hij het
stokje overgedragen aan een nieuwe redactie. Hij vertelt daarbij met
enige trots dat hij het ABB ook nu nog steeds van a tot z leest.
Na deze mededeling durven we dan ook te vragen wat hij van het
huidige ABB vindt. Gelukkig is het antwoord positief. Van Regteren
Altena doet uit de doeken dat het glossy gehalte wordt gewaardeerd,
hij vindt met name de Borrelpraat leuk!

Dat we ons nu in een heel andere tijd met andere geneugten en
mogelijkheden bevinden, is natuurlijk geen verrassing. Sommige
dingen blijven echter (gelukkig) altijd hetzelfde. Op de vraag hoe
de vergaderingen er destijds aan toe gingen volgt eerst een grote
glimlach en een grinnik: “De vergaderingen, hahaha, die vonden
altijd in de Smoeshaan plaats.” Verklaar u nader mr. Van Regteren
Altena...?

Na een zeer gezellig gesprek is het tijd om het interview af te ronden.
De laatste vraag die wij voorleggen aan onze patriot: “Heeft u nog
tips voor ons?” Na een korte stilte hebben wij een aantal tips en tricks
ontvangen. Welke dat zijn? Dat blijft geheim. Het ABB waardeert
het zeer dat Van Regteren Altena (nog steeds) met haar meedenkt
en gaat er mee aan de slag. Let dus goed op de toekomstige ABB’s
en u ontdekt misschien wel een verandering!
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Hij vervolgt: de vergadering was altijd op een vaste dag en aan
dezelfde ronde tafel op de eerste verdieping van de Smoeshaan.
Destijds was daar nog een restaurant. Er werd eerst serieus vergaderd (met een biertje), maar zodra alle praktische zaken waren
besproken, werd er nog lang en gezellig nagezeten. Borrelen was
de toenmalige redactie niet vreemd!
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