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Van de hoofdredacteur

Goed voorbeeld doet goed volgen: ik abdiceer. In navolging van 

Hare Majesteit de Koningin en Zijne Heiligheid de Paus, doe ik 

afstand van de hoofdredacteurstroon. Het enige verschil is meen ik 

de leeftijd, voor het overige kan ik mij in de beider beweegredenen 

vinden. De volgende generatie hoofdredacteuren trappelt wild in 

mijn redactie. Witte rook voorspel ik u voor het volgend nummer, als 

de teerling is geworpen en mijn opvolger zelf zijn of haar identiteit 

aan u kan onthullen. 

Abdicatie bij wijze van vrijwillig ontslag, alhoewel dat in mijn geval 

met het huidige versoepelde ontslagrecht wellicht niet een al te 

groot probleem zou zijn geweest. Enkele jaren geleden stond mr. 

Grapperhaus al aan de wieg van het nieuwe stelsel. Zijn belichting 

van het nieuwe ontslagrecht geeft inzage in de persoon achter de 

meester, niet allerminst ook de verzameling Kuifje relikwieën en 

het gedicht over zuster Immaculata. Voor een eventueel vervolg 

ooit ben ik wel nieuwsgierig geworden of de werkdag van mr. Grap-

perhaus inderdaad een uur of wat is verlengd door het bezoek van 

de ABB-redactie. Iedereen krijgt maar 24 uur in een dag toch? Ik 

kan mij overigens goed vinden in de quote van mr. Grapperhaus 

dat nederigheid ons als advocaten moet blijven aankleven. Als 

hoofdredacteur vind ik echter dat ik best mag pochen met weer 

een mooie vrucht uit de schoot van de ABB-redactie met dit eerste 

nummer in 2013. 

In lijn met die nederigheidsgedachte valt mr. Reijnders-Sluis op 

als een zeer bescheiden persoon die al 25 jaar is verbonden aan 

het Bureau van de Amsterdamse Orde van Advocaten, dat recent 

eenzelfde jubileum vierde. Namens de redactie van het ABB van 

harte gefeliciteerd! Het sprekend verleden van de Orde neemt u 

mee vanaf het ‘Peper- & Zoutstel’ aan de Weteringschans tot aan de 

intervisie van het hier en nu in het actualiteiteninterview. 

Een bijzonder nummer dus, met wat mij betreft zeer vermeldens-

waard een dito bitterbal. U zult begrijpen wat ik bedoel, als u naar 

de borrelpraat met Vestius Advocaten doorbladert. 

Zoals The Founders, wat een spectaculaire opening voor Certa 

Legal destijds met een procedure tegen de telefoonaansluiter (of 

beter gezegd de ‘niet-aansluiter’) van het nieuwe pand. Als een 

weldoordachte reclamecampagne met een vliegende start. Ik vraag 

me af of het ‘nieuwe werken’ nog zo nieuw is, maar een ‘hippig’ 

kantoor met een app-je voor tijdschrijven doet dat wel vermoeden. 

Met de founding fathers van dit kantoor heeft het ABB een aantal 

bezige bijen geïnterviewd. 

Een online cliëntenportaal is de toekomst zegt men. Zou het? De 

redactie heeft een bonte verzameling stellingnemers een reactie 

weten te ontlokken, zelfs een van over de landsgrens. Reacties als 

“Een cliëntenportaal staat tot papieren dossiers als internetban-

kieren tot een sok met geld onder een matras” en refertes aan de 

juridische dienstverlening in 2035 prikkelen de verbeelding en 

maken wederom een interessante Stelling. 

De wieg van het nieuwe ontslagstelsel, de geboorte van het Bureau, 

founding fathers en een abdicerend hoofdredacteur. Gesterkt voel ik 

mij door de gedachte dat het plaatsmaken voor mijn opvolger niet 

betekent dat ik afscheid neem van ú trouwe ABB-lezer. Ik hoop dat ik 

velen van u nog dikwijls mag ontmoeten in ons thans geamputeerde 

Amsterdams arrondissement of daarbuiten. Ik ben u diep dankbaar 

voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in het afgelopen jaar 

waarin ik uw ABB-hoofdredacteur mocht zijn.1 

Sophia van Vloten 

Hoofdredacteur ABB

1 Vrij naar de abdicatierede van H.M. de Koningin.
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