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Kijken in de ziel?
door Bert van Delden
Onlangs verscheen Rechtspraak is mensenwerk, waarin zestien rechters vertellen over de dilemma’s van hun vak. Oud-rechter Bert van Delden las het boek, en
constateerde dat “de openlijk gegeven meningen over aangelegenheden binnen
de beroepsgroep zelf” iets nieuws zijn.
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vak zij uitoefenen

door mr. Albert Mulder, oud-secretarisgeneraal van het ministerie van Justitie.
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lijkt deze conclusie afgaand op de in

daarvan komen dan zie ik de situatie

spraak.
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