Van de hoofdredacteur

Verandering van spijs doet eten. Het ABB dat voor u
ligt, staat vol met personen die uitgekeken zijn op elke
dag aardappelen met vlees en gevraagd of ongevraagd
hun heil zoeken in exotischer eten.
Een mogelijke verandering komt uit onverwachte hoek.
Op steeds grotere schaal gaan accountantskantoren
hun ‘legal’ afdeling ﬂink uitbreiden. Anders dan in de
Mr. zijn de reacties op de stelling of advocatenkantoren
rekening moeten houden met deze nieuwe spelers op
de markt laconiek. Erg angstig lijken de advocaten niet
te zijn. De aardappels zullen voor sommige advocatenkantoren wellicht wel iets pittiger geserveerd moeten
gaan worden dan voorheen. Van een beetje concurrentie
is echter nooit iemand slechter geworden.
Wellicht niet zo exotisch, maar wel van belang, is de wisseling van de wacht bij het team kort geding. Aangezien
Mirjam van Walraven vol lof is over haar voorgangster,
is het niet direct de verwachting dat er een hele andere
wind zal gaan waaien. Maar ik wil u waarschuwen. De
nieuwe voorzitter is een vervent hardloopster. Als u het
boek Running with the Pack: Thoughts From the Road
on Meaning and Mortality van Mark Rowlands er op na
slaat, komen de meest onverwachte gedachten tijdens
het hardlopen.
Het onverwachte zit bij het relatief nieuwe kantoor
Rutgers & Posch niet in de naam of de vestigingsplaats.
Gevestigd aan de Herengracht en vernoemd naar de
oprichters had het 1910 kunnen zijn. De specialismen
van het kantoor zijn wat mij betreft ook niet zo vernieuwend. Op het eerste gezicht niet echt een kentering.
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Wat vernieuwend is, is de mysterieuze ‘schil’. Ik ben
erg gecharmeerd van de ‘schil’. Wat deze ‘schil’ is, kunt
u lezen in de rubriek ‘Founders 2.0’.
Voor een provinciaal als ondergetekende is werken in de
setting van de serie ‘Suits’ het hoogst haalbare. Haren in
het vet, een immense platencollectie, strak in het pak en
een shiny kantoor. En dat allemaal in New York. Na het
lezen van ‘Amsterdam de meest vrijzinnige stad van de
wereld’ dacht ik dat ik er bijna was. Tot ik bij het nieuwe
kantoor van Greenberg Traurig aan het Leidseplein binnenstapte. De verandering van nieuw naar oud is een
verandering vooruit. Zij hadden zelfs een vergelijkbare
kantoortuin als in ‘Suits’. Ik verwacht ook dat ze een
Donna hebben, maar dat is mij – mede gezien de ietwat
lage opkomst bij de borrel – niet meteen gebleken.
En dan tot slot de grootste verandering die zich de
laatste maanden heeft voltrokken. De samenstelling
van de redactie van het ABB is ﬂink gewijzigd. Ik zie
het u denken.
In dat kader wil ik:
Lorentz, Jordi, Ehsan, Linda en met extra aandacht
Sophia bedanken voor hun inzet, bloed, zweet en
tranen.
en
Tessa, Yvette, Soeradj, Floor en Lilly meer dan welkom
heten binnen de redactie van het ABB. De eerste vruchten van deze nieuwe redactieleden heeft u reeds gelezen
of zult u hierna gaan lezen. Veel plezier daarmee.

3

