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Van de hoofdredacteur

In de rubriek OUT is vervolgens Victor Koppe aan het woord 

over zijn vertrek uit Nederland. Hij gaat wederom een jaar naar 

Cambodja om een van de kopstukken van de Rode Khmer bij te 

staan. Het lijkt Koppe niet ondenkbaar om na dat proces en na 25 

jaar advocatuur de toga aan de wilgen te hangen en mogelijk een 

andere weg in te slaan. 

De Praktizijns-Sociëteit daarentegen denkt geen moment over stop-

pen. Onlangs is groots haar 175-jarige bestaan gevierd en blijkt de 

Praktizijns-Sociëteit nog steeds van even grote waarde voor de balie. 

Dat blijkt zowel uit het onderzoek dat zij recent heeft uitgevoerd 

naar de digitalisering van juridische informatie, als uit het goed 

bezochte Praktizijnsdiner. Beide onderwerpen worden in deze 

editie behandeld. 

Voor de rubriek Founders 2.0. is gesproken met advocatenkantoor 

Maverick. Als drie buitenbeentjes, in de positieve zin van anders 

denkenden, zijn de heren naar eigen zeggen het eerste boutique-

advocatenkantoor in Nederland dat zich toelegt op het adviseren 

en procederen op het gebied van mededingingsrecht, economische 

regulering en consumentenrecht begonnen. Ik wens de heren 

veel succes en wil ze van harte bedanken voor de kapstok voor dit 

voorwoord. 

Toen ik de ingrediënten voor ‘de erwtensoep met een twist’ typte, 

wilde ik het voorwoord anders insteken dan dat ik nu heb gedaan. 

Ik vind het echter zonde om u, mede gezien de aankomende winter, 

de ingrediënten te onthouden. Als u in google zoekt op de woorden 

‘erwtensoep met een twist’, dan vindt u de bereidingswijze. Indien u 

een eigen recept voor ‘de erwtensoep met een twist’ mocht hebben, 

dan weet u mij te vinden. 

Rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen. 

Flip van Huizen, hoofdredacteur

Erwtensoep met een twist

750 ml water 

375 gram erwten 

2 lente uitjes 

1 theelepel zout

½ theelepel limoensap

60 ml pesto

twee eetlepels pijnboompitten

In 1803 werd Samuel Augustus Maverick geboren. Hij werd poli-

ticus, landbaron, maar bovenal Texaans advocaat. Maverick bezat 

een grote stapel vee. Hij weigerde zijn veestapel te brandmerken. 

De beweegredenen zijn ongewis, maar laten we gemakshalve aan-

nemen dat hij begaan was met het lot van het vee. Toen de beesten 

per toeval tussen die van de buurman kwamen, eiste hij alle onge-

merkte dieren op, want dat was zijn handelsmerk. Vanaf die dag is 

Maverick een eponiem geworden voor zowel ‘ongemerkt vee’, als 

een ‘buitenbeentje’. Deze editie van het Amsterdamse Balie Bulletin 

staat bol van de (zelfbenoemde) Mavericks. 

Op 30 oktober jl. is Pieter van Regteren Altena benoemd tot deken 

van de Orde van Advocaten in Amsterdam. De redactie van het 

ABB ging bij hem langs om zijn visie op de hete hangijzers in de 

advocatuur te weten te komen. Er zal volgens de deken niet opeens 

een andere wind gaan waaien. De 6000 Mavericks die onder zijn 

hoede vallen zullen dan ook op het zelfde stukje weide blijven 

grazen. Indien er eentje wilt uitbreken, is diegene echter hierbij 

gewaarschuwd. De hekken staan stevig. 

Dat de hekken stevig staan, lijkt ook Martijn Snoep te ondervinden. 

Hij is voorstander van een toelatingsexamen zodat de advocatuur 

open staat voor iedereen, ongeacht opleiding. Dat het een zaak van 

lange adem zal zijn, volgt uit de uiteenlopende reacties op de stel-

ling ‘Ook een natuurkundige moet advocaat kunnen worden’. Slechts 

de toekomst zal uitwijzen of Snoep ten aanzien van dit onderwerp 

een buitenbeentje zal blijven. 
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