Van de hoofdredacteur

Waar legt u het ABB wanneer u deze uit de folie heeft
gehaald? Op uw bureau? In de wachtkamer? Naast de
wc? Of linea recta met het folie in de prullenmand?
Zonde, aangezien (bijna) niets op deze aardbol gratis is.
Maar ja, dit is roepen in de woestijn. U, de wegwerpende
advocaat, leest dit per slot van rekening toch niet. U,
niet wegwerpende advocaat, voelt hem al aankomen.
Het ABB heeft dan ook plannen om digitaal te gaan.
Indien u, net als ondergetekende, de eerste verse snuif
van een nieuw gedrukte ABB niet wilt missen, en nu
gaat protesteren met de slogan “digitaal – weg met die
computertaal”, vrees dan niet. Het ABB zal ook in de
toekomst, hoewel in een kleinere oplage, gedrukt blijven
worden. Wel geldt het ‘opt in’-systeem. Wilt u het ABB
nog per post willen blijven ontvangen, laat dat dan weten
via orde@aova.nl.
Tot zover de vorm, nu naar de inhoud. In deze editie
is het coverinterview met Nora van Oostrom, de ‘Legal
Woman of the Year’. U zult lezen dat zij een juridische
Leonardo Da Vinci is, maar wel en met nadruk een
vrouwelijke Leonardo Da Vinci. Aan het eind van het
interview wordt gerefereerd aan een lezenswaardig
onderzoek van de Universiteit van Oxford met de titel
“The Future of Employment: How Susceptible are Jobs
to Computerisation?”. We moeten op onze tellen gaan
passen.
Wie altijd nog een vangnet hebben, mochten zij als advocaat overbodig blijken, zijn diegenen die een reactie
op de stelling hebben gegeven. Zij zijn naast advocaat,
hoogleraar en/of rechter. U krijgt van een zeer select
gezelschap reacties op de stelling dat het ‘subjectieve’
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vak van advocaat eigenlijk niet te combineren is met het
‘objectieve’ vak van hoogleraar en/of rechter.
In de meeste gevallen wordt in de rubriek ‘actualiteit’
aandacht besteed aan ontwikkelingen in de wetgeving.
Om echter een beetje in lijn te blijven met de computerisering van de samenleving, besteedt het ABB dit keer
aandacht aan een ontwikkeling, waardoor het juridische
landschap moet worden herschikt: 3D-printen. U krijgt
in grote lijnen de ‘juridische uitdagingen’ voorgeschoteld.
Wie waarschijnlijk erg van ‘juridische uitdagingen’ hield
was Louis Brandeis. In (grofweg) het interbellum was hij
lid van de Supreme Court en een belangrijke verdediger
van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht
op privacy. Twee onderwerpen waar de kranten vandaag
de dag vol mee staan. Velen zijn op deze punten tegenwoordig dolende. Niet gehinderd door enige kennis, is
het wellicht een idee om de ideeën van Louis Brandeis
weer op een rijtje te zetten. In de rubriek ‘borrelpraat’
is het ABB deze keer langs gegaan bij bureau Brandeis.
De sterren vliegen u om de oren. Wellicht kan bureau
Brandeis de handschoen oppakken en voor een volgende
editie van het ABB het gedachtegoed van haar inspirator
uiteenzetten. Digitaal wel te verstaan.
Een goede lente, meer speciﬁek een festina lente toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Flip van Huizen
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