WOORD VOORAF
Juristen zijn van nature uit nieuwsgierig. Althans dat zouden ze moeten zijn voor al wat het juridische en maatschappelijke raakt. Er is ook niets mis met een gezonde belangstelling en interesse.
Maar duiding en situering bij nieuws is noodzakelijk. Commentaren en juridische analyses in de
klassieke vakliteratuur volgen doorgaans na enkele maanden of jaren en concentreren zich op
juridische motieven.
De wekelijkse Jubelblogs vullen een leemte op in het juridische landschap. Hugo Lamon is niet
alleen jurist, maar ook mediawatcher en “legal trend watcher”.
De Jubels van Hugo Lamon volgen de actualiteit op de voet en voorzien die van commentaar. Zij
staan in schril contrast met de snelheid van de gerechtelijke wereld. Het zijn snelle, wel onderbouwde eigen meningen of vaststellingen van de auteur met betrekking tot situaties, uitspraken
of beslissingen, getoetst aan de economische en juridische realiteit. Tegenstellingen en wantoestanden worden tegen het licht gehouden.
Zonder de illusie te willen wekken aan waarheidsvinding te doen, worden door de auteur pertinente vragen aan de actoren van Justitie gesteld, maar ook aan zij die een rol spelen of willen
spelen in de werking van Justitie.
Niet alleen wordt de advocaat een spiegel voor de ogen gehouden. Ook ministers, staatssecretarissen, magistraten, (gerechts)journalisten, gerechtsdeurwaarders en parlementsleden worden
geconfronteerd met de juridische of maatschappelijke actualiteit en werkelijkheid. “Iedereen heeft
zijn rol in een democratie” wordt geponeerd en de rol van het “geweten van de advocaat”, van de
magistraten en/of hun woordvoerders, van de wetgevers, maar ook van de media wordt onder de
loep genomen. Niet iedereen zal gelukkig zijn. Er zijn betere manieren om vrienden te maken dan
“Jubels” te schrijven.
Geen enkel onderwerp wordt gemeden. Er lopen diverse rode draden door de “Jubels”. Bijzondere
aandacht gaat onder meer naar de rechtzoekenden en de bescherming van de consumenten en
de cliënten van Justitie. Taalwetgeving, het verband tussen het economisch recht en de deontologie, de onafhankelijkheid van de magistraten en de advocatuur komen ook regelmatig aan bod.
Hierbij brengt de auteur uiteraard de rechtsstaat ter sprake en wijst hij op de mogelijke ondermijning ervan.
De jubels zetten aan tot kritisch denken en sporen de lezer aan tot relativiteitszin .
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