Van de hoofdredacteur

Uit eigen ervaring weet ik dat een voorwoord beginnen
met een citaat of gezegde bij de lezer wat pretentieus
kan overkomen. Het is voor de schrijver wel makkelijk.
Bij voorbaat mijn excuses, maar hier komt ie:
“De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze
te creëren”.
Stans Goudsmit creëert niet alleen haar eigen toekomst,
maar probeert ook een toekomst te creëren voor de
minder bedeelden in ons land. Als lid van het College
voor de Rechten van de Mens houdt zich bezig met het
beschermen van alle mensenrechten in Nederland. In
het coverinterview komt zij uitgebreid aan het woord
over haar werkzaamheden. Omdat Goudsmit gelijkheid hoog in het vaandel heeft en het ABB zich hierbij
graag aansluit zal zij u de scoop toevertrouwen dat er
na twee vrouwen de volgende aflevering weer een man
uitgenodigd wordt voor het coverinterview.
De heren Van Campen en Liem hebben na veel wikken
en wegen hun toekomst in eigen hand genomen door
een aantal jaar geleden onder moeders vleugels vandaan
te komen. Het gelijknamige kantoor was, van meet af
aan een witte zwaan. In de rubriek de Founders 2.0
leest u de voordelen en het enkele nadeel dat aan een
kleiner kantoor kleeft.
Nichekantoren schieten tegenwoordig als paddenstoelen
uit de grond. Of nichekantoren de toekomst in de advocatuur hebben, is lastig te voorspellen. In de rubriek
‘De Stelling’ heeft een keur aan praktijkdeskundigen
haar licht laten schijnen op deze vraag, welke vraag
overduidelijk geen eenkennig antwoord kent. Het
streven naar onderscheidendheid zet zich dus ook in
deze rubriek voort.
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Wie zeker de toekomst hebben zijn de actieve leden
van de Jonge Balie. Bij gebrek aan kantoren die zich
willen laten beoordelen op de borrelcultuur en gezelligheid van kantoor, zag de redactie zich genoodzaakt
haar toevlucht te zoeken naar een borrel waar zij voor
een groot deel zelf aanwezig was. U kunt in de rubriek
borrelpraat lezen dat dit in de categorie gezelligheid vijf
sterren heeft opgeleverd.
Voor de rechters in Nederland is het niet te hopen dat
wraking van rechters de norm in de toekomst wordt. In
het geval dat er toch een wrakingsverzoek wordt gedaan
moet elke schijn van partijdigheid worden voorkomen.
In dat kader zijn het gerechtshof Amsterdam en het
gerechtshof Den Haag een pilot gestart om (in de meeste
gevallen) elkaars wrakingsverzoeken te behandelen. Het
is te hopen dat dit de enige toegift van de rechterlijke
macht is aan het ongefundeerde wantrouwen van ‘de
burger’ tegen alles en iedereen. In de actualiteitenrubriek komt mevrouw Clement, voorzitter van de wrakingskamer van het gerechtshof Amsterdam, aan het
woord over dit ‘experiment’.
Tot slot is het wederom tijd om afscheid te nemen van
iemand binnen de redactie van het ABB. Hoewel zij net
warm is gedraaid, gaat Lilly ons om positieve persoonlijke redenen verlaten. Ik dank haar namens de redactie
voor haar korte maar krachtige inzet en wens haar een
mooie toekomst toe!
Rest mij niets anders ook u een mooie toekomst toe te
wensen, want “wie angst heeft voor de toekomst, heeft die
toekomst al half bedorven”.

3

