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Dat mocht niet gebeuren en dus besloot ik na enkele 

mislukte smeekbeden en omkopingstechnieken een 

oproep te lanceren op Facebook. 

Wat volgde was een warm deken van reacties  

en vele confraters die bereid waren om mee te  

werken aan dit speciale coronanummer.

Deze uit de kluiten gewassen editie ligt nu voor u. 

Wat. Een. Editie.

Naast de vaste rubrieken (waarvoor uiteraard ook 

heel veel dank aan de leveranciers hiervan) wat 

rechtshistoriek. Luk laat ons kennismaken met 

meester Tony Bergmann, en dan vooral met zijn 

meesterlijk werk “Ernest Staas, advocaat”.  

Herkenbaar, ook vandaag nog.

Tine & Joost verdiepten zich in pandemieën uit lang 

vervlogen tijden, en dan vooral wat dit deed met de 

rechtbank en de balie.

Dankzij Jents krijgen we praktische digitale tips,  

die u ongetwijfeld ook na het verschijnen van dit 

nummer nog kunt gebruiken.

De visie van Stéphane over wat corona misschien 

wel in gang kan steken is boeiend. 

Het is ook moeiteloos te combineren met een filmtip 

van Dirk, waarna u als toetje “Foetsie” van Willy kan 

degusteren.

Inge en Erwin zorgen voor wat wonderlijke poëzie, 

terwijl ook Nina op onnavolgbare wijze haar  

coronazondagen omschrijft.

Vergeet ook de prijskamp niet,  

ik wacht met spanning op uw inzendingen.

Geniet ervan confraters en spreek op uw kantoor 

een uurtje “voorlezen uit Strop en Toga” af zodat 

niemand iets uit dit collectors item moet missen. 

Dat voorlezen kan met in acht name van de gepaste 

afstand zonder mondmasker.

Togapraat
Toen ons land in lichte lockdown ging was mijn eerste bekommernis 

de planning voor deze editie van Strop en Toga die in het water viel: 

geen redactievergadering, geen evenementen, bijna zag het er naar uit 

alsof er voor het eerst in de geschiedenis geen magazine zou verschijnen. 

| door Griet Van Durme
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Waarde confraters, 

Ik schrijf u deze boodschap aan de Gentse balie in de piekperiode van de coronacrisis.

Wanneer u deze bijdrage zal lezen, is hopelijk het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames gedaald, 

werden intussen de strengste lockdownmaatregelen versoepeld 

en zijn er terug openbare zittingen van hoven en rechtbanken. 

Vitaal heeft meerdere betekenissen. Als 

vitaal beroep zijn we levensnoodzakelijk 

voor de werking van maatschappij en 

samenleving en het (over)leven van de 

burgers. 

Wij zijn bovendien als advocatenberoep 

vitaal in de zin van veerkrachtig, onver-

zettelijk en springlevend. 

Een advocaat is van nature een creatieve 

vechter die zich nooit gewonnen geeft. 

Zeker een Gents advocaat zal nooit plooi-

en (“Nie pleuje”). 

We zullen samen in solidariteit de coron-

acrisis voor onze beroepsgroep overwin-

nen, vandaar mijn inleidende adaptatie 

naar Cicero “Cedat corona togae - Het 

coronavirus wijkt voor de toga”.

Niets zal nog zijn zoals vroeger. 

Deze crisis zal opportuniteiten scheppen 

voor wie zich grondig voorbereidt op wat 

komt na het opheffen van de beperkende 

maatregelen. 

In enkele weken tijd werden we in maart 

en april 2020 allen met een grote sprong 

gestuwd naar de digitale advocatuur van 

videoconferenties en webinars. 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd 

dat we op korte tijd lichtjaren vooruit-

gang hebben gemaakt in communicatie, 

tijdsindeling en efficiënt vergaderen. 

Ik besef zeer goed dat ieder van u  het moeilijk heeft in 

deze coronacrisis door gezondheidsproblemen of door 

het terugvallen van zaken en inkomsten. 

Mijn steun en sympathie gaan in de eerste plaats uit naar 

onze zieke confraters en naar de confraters die een dier-

baar familielid verloren zijn. 

Wij wensen aan allen veel moed en een spoedig herstel 

aan de zieken. 

We hebben aan onze balie een grote nood aan solidariteit  

en eendrachtigheid om deze moeilijke periode door te 

komen. Aarzel niet om ons te contacteren bij gezond-

heidsproblemen of financiële moeilijkheden. 

Het advocatenberoep werd door de Federale Regering 

erkend als een essentieel, vitaal beroep. 

| Stafhouder Kristiaan Markey 

“Cedat corona togae”
“De corona wijkt voor de toga” 

vrije adaptatie van M.T. Cicero
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“De majesteit der welsprekendheid is het 

edelste dat de goden de mens hebben 

gegeven, zonder haar zou alles zwijgen 

en de schittering van het moment en de 

nagedachtenis van het nageslacht ont-

beren;  laten we haar dus met heel ons 

hart nastreven en laten wij ons altijd op 

het beste richten. Wanneer we dat doen, 

zullen we de top bereiken of in elk geval 

velen beneden ons zien.”

(Quintillianus, Institutio Oratoria, XII, 

11.30)

We moeten in crisistijden als advocaten 

waakzaam blijven voor de uitholling van 

de rechtstaat door de politiek. 

De vrijheid en de onafhankelijkheid van 

de advocatuur  en van de rechterlijke 

macht, is dé maatstaf van het democra-

tisch gehalte en van de rechtstaat van een 

land. 

Reeds in mijn repliek als stafhouder op 

de openingsrede in het Gentse stadhuis 

op 25.10.2019, heb ik uitvoerig gewaar-

schuwd voor het systematisch ondergra-

ven van de fundamentele principes van 

onze rechtstaat en van de scheiding der 

machten door de politiek, onder meer 

door de Afkoopwet (de verruimde min-

nelijke schikking) en de veralgemening 

van de GAS-boetes. 

De GAS-boetes, de onmiddellijke inning 

bij inbreuken op de zogenaamde coro-

namaatregelen en bij verkeersinbreu-

ken, zorgen voor een onaanvaardbare 

omkering van de basisprincipes  van de 

strafprocedure, door de burger, zonder 

voorafgaandelijke tussenkomst van een 

rechter, eenzijdig te dwingen onmiddellijk 

te betalen, in de hoop dat de rechtsonder-

horige door de rompslomp  en de aanvul-

lende kosten en ereloon ervan zal afzien 

om achteraf in beroep te gaan. 

Artikel 13 van de Grondwet stelt zeer 

duidelijk : “Niemand kan tegen zijn wil 
worden afgetrokken van de rechter die 
de wet hem toekent”. 

Iedere burger moet voorafgaandelijk aan 

het opleggen  van een sanctie gehoord 

worden door een onafhankelijke rechter, 

en verdedigd worden door een onafhan-

kelijk advocaat. 

De rechten van verdediging en het ver-

moeden van onschuld moeten gevrij-

waard blijven

Na het verschijnen van een opiniebijdrage 

van mijzelf en prostafhouder Cauwe in 

De Standaard, waarin de uitholling van de 

rechtstaat en de onmiddellijke inning van 

de coronaboetes werd aangeklaagd, werd 

het betalingsbevel voor de onmiddellijke 

inning van coronaboetes enkele dagen 

later weggestemd in het parlement,  

tegen de druk van het college van  

procureurs-generaal in. Overtreders  

zullen dus moeten gedagvaard worden 

voor de politierechtbanken.

Ik heb mij tijdens de coronacrisis mate-

loos geërgerd aan het opleggen van grote 

geldsommen (250 euro per persoon) als 

onmiddellijke inning of als GAS-boete, 

opgelegd aan bejaarde mensen die tijdens 

een wandeling met twee even uitrusten 

op een bank, aan een vader die met zijn 

zwaar gehandicapte dochter een ritje doet 

met de wagen in de buurt  om het kind te 

kalmeren (dat thuis opgevangen wordt in 

plaats van in een coronaverziekte omge-

ving van een instelling), aan een dochter 

die een bejaarde moeder in dezelfde ge-

meente een bezoek brengt om te helpen 

bij noodzakelijke administratie. 

Dergelijke burgers die te goeder trouw 

zijn, verdienen onze steun in plaats van 

een zware boete. 

Ik spreek dan nog niet over de “kliklijn” 

waarop gefrustreerde buren beroep kon-

den doen. 

Ik waarschuw dan ook dat we als onaf-

hankelijke advocaten moeten waakzaam 

blijven en moeten blijven vechten voor de 

fundamentele waarden van onze recht-

staat. 

Als beroepsgroep blijven we onze belang-

rijke rol vervullen. 

We zullen deze crisis samen overwinnen. 

We shall overcome! 

Woord  
van de Stafhouder

Elke voordeel heeft echter een nadeel. 

In deze videocommunicatie missen we 

de warmte en lichaamstaal van het recht-

streeks face to face contact. 

Als stafhouder heb ik de voorbije maan-

den de persoonlijke gesprekken met de 

confraters  van onze balie gemist. 

Videoconferenties zijn vaak intensief, 

doch missen de diepgang van het per-

soonlijk contact. 

Ik had de voorbije maanden zeer veel 

steun aan het kernkabinet, namelijk 

Directeur Natalie Van Peteghem, vices-

tafhouder Marnix Moerman, penning-

meester Bart De Meulenaere en secretaris 

Anissa Devos, die voortdurend met mij 

klaarstonden om confraters met proble-

men te helpen en onze beroepsbelangen 

te verdedigen. 

Ook de bedienden bleven doorwerken, 

deels via telewerk deels op het baliesecre-

tariaat.

De schriftelijke procedure in burgerlijke 

zaken en ondernemingszaken was een 

essentiële overgangsmaatregel om het be-

langrijke besmettingsgevaar te vermijden. 

Deze schriftelijke procedure mag echter 

niet een blijvende standaardnorm wor-

den. Een advocaat blinkt uit en onder-

scheidt zich van andere beroepsgroepen  

door de overtuigingskracht van zijn plei-

dooi, door de kracht van het woord. 

We moeten er over waken dat het pleit-

monopolie van de advocaat na deze crisis 

beschermd blijft en dat het pleidooi in ere 

wordt hersteld. 



18.02.2020
STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. De RaeDT ellen 23.05.2020

 

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER   BESLISSING RAAD

Mr. ROOMS Pascale Gaat van Mr. Joost Van Damme   wijziging m.i.v. 18.02.2020 

 naar Mr. Frank Van Vlaenderen

Mr. TaSSeNOY Jeroen Gaat van Mr. Laurent Bracke naar Mr. Karel Van Hoorebeke wijziging m.i.v. 18.02.2020

Mr. VeRBeKe alexandra Gaat van Mr. Eline Delasorte naar Mr. Eric Pringuet wijziging m.i.v. 18.02.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

PeNDeRS Lukas Mr. Laurent Bracke Opname m.i.v. 18.02.2020

NeWeY Michael Mr. Stanislas Ossieur Opname m.i.v. 18.02.2020

CaLLeBaUT Jennifer Mr. Thomas Bienstman Opname m.i.v. 18.02.2020

WEGLATING LIJST  
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. aRTS Kaeso Mr. Bart Amerijckx datum opname balie Dendermonde

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. BaeRT anneloes opname m.i.v. 01.03.2020

Mr. De SMeT Gaëlle opname m.i.v. 21.01.2020

Mr. VLaSSeNBROeK Jana opname m.i.v. 02.03.2020

WEDEROPNAME TABLEAU 
NAAM BESLISSING RAAD

LIeVeNS Helene wederopname m.i.v. 01.03.2020

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. De WIT Sarah Weglating m.i.v. datum opname balie Dendermonde

Mr. MOORS alexander Weglating m.i.v. 17.02.2020

Mr. De SCHRYVeR Fran Weglating m.i.v. 27.01.2020

Mr. VaNDeVeLDe Lieselotte weglating m.i.v. 31.12.2019

TWEEDE KANTOOR  
NAAM OPMERKING   BESLISSING RAAD

Mr. De JaeGeR Marten Tweede kantoor te 9990 MALDEGEM, Westeindestraat 145 toelating m.i.v. 11.02.2020

VERZOEK TOT OPNAME LIJST ERE-ADVOCATEN  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. De JaeGeR Remi Opname m.i.v. 11.02.2020

VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 
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Bewegingen 

17.03.2020
STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. De JONGHe Nathalie Opname m.i.v. 17.03.2020

  
WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. GIJBeLS Josie Gaat van Mr. Peter Meirsman naar Mr. Pieter Van Mulders wijziging m.i.v. 17.03.2020

Mr. RYSTRaND Caroline Gaat van Mr. Jan Vande Moortel naar Mr. Ann Maelfait wijziging m.i.v. 17.03.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

LaURIeR Gaëlle Mr. Marnix Moerman Opname m.i.v. 01.04.2020

De CORTe Freek Mr. Pieter Van Mulders Opname m.i.v. 17.03.2020

OPNAME LIJST (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)    
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. VaNDeWaLLe Marthe Mr. Bruno Soenen Opname m.i.v. 01.04.2020

WEGLATING LIJST 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. De KeLVeR DUQUeSNOY Mr. Lieven Wijndaele weglating m.i.v. datum opname balie West-Vlaanderen

Mr. VaN eeCKHOUT Maxim Mr. Christine Mussche weglating m.i.v. datum opname balie Provincie Antwerpen

SCHORSING STAGE  (ART. 27 CODEx DEONTOLOGIE)  
NAAM  STAGEMEESTER BESLISSING RAAD 

Mr. VaN SCHeeUWIJCK Violette Mr. Jan Vande Moortel schorsing m.i.v. 01.03.2020 t.e.m. 22.05.2020

Mr. KING Caitlin Victoria Mr. Jan Vande Moortel schorsing m.i.v. 27.02.2020 t.e.m. 22.05.2020

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VaNDeNHeNDe Lise opname m.i.v. 15.03.2020

Mr. VISPOeL Ruben opname m.i.v. 11.02.2020

Mr. De ReU Gaëlle opname m.i.v. 17.03.2020

Mr. RYSSaeRT anne opname m.i.v. 17.03.2020

WEDEROPNAME TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

eL MOUSSaOUI Saloua wederopname m.i.v. 17.03.2020

FORNaCIaRI Diego wederopname m.i.v. 01.04.2020

WEGLATING TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VaN aCKeR elie weglating m.i.v. 30.06.2020 om 24u

Mr. YILMaZ Meryem weglating m.i.v. datum opname balie Provincie Antwerpen

Mr. KNOPS Maarten weglating m.i.v. datum opname balie Leuven
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14.04.2020
WIJZIGING STAGEMEESTER 
OPNAME LIJST  
NAAM STAGEMEESTER   BESLISSING RAAD

Mr. VaNDeN BeRGHe Fred Gaat van Mr. Filip Heymans naar Mr. Maarten Simon wijziging m.i.v. 14.04.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

VaN SeVeReN eva Mr. Stephane Criel opname m.i.v. 14.04.2020

OPNAME LIJST (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)  
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. De NeVe emilie Mr. Nathalie De Jonghe opname m.i.v. 14.04.2020

WEGLATING LIJST  
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. VaN DeR LINDeN Laura Mr. David Vrijmoed weglating m.i.v. datum opname balie Dendermonde

TABLEAU  
OPNAME TABLEAU (KOMENDE VAN ANDERE BALIE – REEDS TABLEAU-ADVOCAAT)   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. BRaNSWIJCK Michaël opname m.i.v. 01.04.2020

WEGLATING TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. BOURGeOIS Sanne 31.03.2020 om 24u

Mr. De CLeRCQ Didier 31.03.2020 om 24u

Mr. VeRBeKe Maria-Laura 31.03.2020 om 24u

Mr. CaRReZ eugénie 11.04.2020

Mr. LeRMYTe Lode Datum omzetting tweede kantoor West-Vlaanderen in hoofdkantoor

TWEEDE KANTOOR   
NAAM OPMERKING  BESLISSING RAAD

Mr. De RaeDT ellen Verzoek tot houden tweede kantoor te De PINTE, toelating m.i.v. 17.03.2020

 Langevelddreef 26

Mr. VaN HULLe Stijn Stopzetting hoofdkantoor te 9000 Gent,   

 Koning Albertlaan 128. Omzetting tweede kantoor toelating m.i.v. 31.03.2020

 naar hoofdkantoor (9930 Lievegem, Zomerlaan 1 (bus 0102).

Mr. KaÏReT Sander Stopzetting tweede kantoor te 9930 Lievegem,  toelating m.i.v. 31.03.2020

 Zomerlaan 1 (bus 0102)

VERZOEK TOT OPNAME LIJST ERE-ADVOCATEN   
NAAM BESLISSING RAAD

BOeYKeNS Sofie opname m.i.v. 17.03.2020

17.03.2020
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Bewegingen 

Geboortes
Odette, dochtertje van Pepijn Geers
Georges, zoontje van Siemon aelbrecht
Baptiste, zoontje van alexander De Buck
Noémie, dochtertje van Christian Buyse
Helena, dochtertje van Tim De Keukelaere
Batiste, zoontje van Nele De Poortere
Maurice, zoontje van eline Lievens

21.04.2020
TABLEAU 
OPNAME TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VeRBeeK Sanne opname m.i.v. 10.04.2020

Mr. LeNaeRTS Laurien opname m.i.v. 16.05.2020

OPNAME TABLEAU (KOMENDE VAN ANDERE BALIE – REEDS TABLEAU-ADVOCAAT)
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. MOTTe Julie opname m.i.v. 01.05.2020

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. LeNaeRTS Laurien weglating m.i.v. 16.05.2020 om 24u

14.04.2020
TWEEDE KANTOOR   
NAAM VERZOEK  BESLISSING RAAD

Mr. DaNeeLS edward Verzoek tot houden tweede kantoor te Lembeke,  toelating m.i.v. 06.04.2020

 Eeklostraat 2 m.i.v. 06.04.2020

Mr. VeRBeeK Julie Verzoek tot houden tweede kantoor te Gent,  toelating m.i.v. 16.03.2020

 Gustaaf Callierlaan 175. 
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Er zijn twee luiken. Het eerste luik omvat 

de vakken deontologie, burgerlijk pro-

cesrecht, strafprocesrecht en juridische 

bijstand. Het tweede luik communicatie, 

alternatieve geschillenregeling, kantoor-

organisatie, fiscale en sociale aspecten, 

ondernemerschap, GDPR, boekhouding, 

beroepsaansprakelijkheid, bijzondere 

vraagstukken deontologie. Meer aandacht 

voor de zogenaamde softskills dus. 

Het bekwaamheidsattest moet behaald 

worden tijdens de eerste 18 maanden 

van de stage en het onderdeel bijzondere 

vraagstukken deontologie komt pas in het 

tweede stagejaar. Permanente evaluatie 

wordt mogelijk. Het bekwaamheidsattest 

blijft 5 jaar geldig vanaf de datum van 

uitreiking. Nieuw is de verplichting voor 

de stagiair om vóór het einde van zijn 

stage niet alleen het attest van beroeps-

bekwaamheid te bekomen, maar deel te 

nemen aan een door de stageschool geor-

ganiseerde pleitoefening. Wie deelneemt 

aan een pleitwedstrijd kan op zijn verzoek 

van deze verplichting worden vrijgesteld, 

en kan nog mooie prijzen winnen ook.

De algemene vergadering stond verder stil 

bij de enquête over burn-out en grens-

overschrijdend gedrag aan de balie en 

voerde een debat over hoe de verslagen 

van de algemene vergadering kunnen 

worden gecommuniceerd. Een discussie 

die naar mijn mening niet werd afge-

werkt.

Het stagereglement werd, nog eens, ver-

wezen naar de algemene vergadering van 

25 maart. 

Het werd het nieuwe reglement op de 

beroepsopleiding met de bespreking van 

een vijftigtal amendementen. 

Even leek het er bij de stemming over het 

eerste amendement op dat we samen te-

rug naar af zouden gaan. Opnieuw drukte 

de algemene vergadering, thans met een 

nipte meerderheid, haar voorkeur uit 

voor een MaNaMa-opleiding voor toga-

beroepen, ondanks de praktische bezwa-

ren die te maken hebben met het sociaal 

statuut en het gebrek aan mogelijkheden 

om dit binnen de universiteiten te orga-

niseren. Een signaal, opnieuw, over de 

ernst die van de beroepsopleiding wordt 

verwacht. 

Dit belette evenwel niet dat er verder 

gestemd werd en het nieuwe reglement 

uiteindelijk na amendering met een rui-

me meerderheid werd goedgekeurd.

Voortaan richt de OVB de stageschool 

in, met plaatselijke afdelingen. What’s 

in a word?, hoor ik u denken. Het begin 

van een ambitieuze stageschool voor de 

toekomst, durf ik hopen, waar de stagiairs 

meer aan hebben en die, wie weet, een 

aanlokkelijke keuze biedt voor wie echt 

een kwalitatief verschil wil maken. Op-

leidingen on demand voelden in februari 

misschien nog wat vreemd aan. Eén virus 

leerde ons vlug de mogelijkheden van we-

binars te appreciëren. Naast de opleiding 

ex cathedra “on demand” worden werk-

colleges gehouden. Praktijkgericht.

Ook in pré-coronatijden bleef de algeme-

ne vergadering van de OVB niet stilzitten. 

Januari is traditioneel de maand van 

nieuwjaarswensen, recepties, gezellig op 

elkaar geplakt, met velen in één ruimte 

bijeen, het glas heffen en elkaar eens goed 

vastpakken en klinken op het volgend 

jaar. “We wensen u een prettig 2020”. Echt 

waar. Het lijkt ondertussen wel een eeu-

wigheid geleden, weet je nog: de tijd toen 

mensen nog ongedwongen elkaar moch-

ten kussen en met wel vijf binnen een 

cirkel van anderhalve meter konden staan. 

Heerlijk was het, ook al kreeg voorzitter 

Janssens ons wel even terug met beide 

voeten op de grond. In zijn jaarlijkse 

toespraak riep de voorzitter ons allen op 

om stil te staan bij die advocaten die de 

waarden van ons beroep hoog houden 

in landen waar de dictatuur heerst, van 

rechts of van links, namens een god of 

gewoon namens de heilige macht, en die 

dit bekopen met gevangenneming, folte-

ring of de dood, advocaten die echt nog 

opkomen voor mensenrechten, de Nasrin 

Soutoudeh’s van deze wereld. Een geluk-

kige verrassing, de OVB mee op de barri-

cade voor de meest bedreigde advocaten.

Februari bracht de algemene vergadering 

verder met beide voeten op grond. Wie 

had toen gedacht dat de algemene verga-

dering van 19.02.2020 de laatste zou zijn 

onder het huidig bestuur om samen te 

komen in het halfrond van de Provincie 

Vlaams-Brabant?

Het zou opnieuw een heftig, maar con-

structief debat worden. 

Twee lang voorbereide reglementen 

stonden op de agenda: het nieuwe stage-

reglement en het nieuwe reglement op 

de beroepsopleiding. Te veel, zou op het 

einde van de vergadering blijken. 

ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

OVB
| door Christian Cauwe 

en als we het nu eens over iets anders dan corona zouden hebben…
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En toen kwam corona.

De algemene vergadering van maart werd 

afgelast. 

Met de steun van onze uitstekende men-

sen bij Diplad werd de allereerste digitale 

algemene vergadering van OVB gehouden 

op 22 april. Een uitstekend forum voor 

de drie kandidaat-voorzitters om hun 

visie voor de toekomst van de Vlaamse 

advocatuur uiteen te zetten. Twee kan-

didaten komen uit onze Gentse balie: 

gewezen Stafhouder en bestuurder van 

de OVB Hans De Meyer en confrater 

Frank Van Vlaenderen. Allebei gedreven 

door hun idealen, allebei enthousiast. 

Stafhouder Peter Callens van de NOAB is 

een waardige derde kandidaat. De digitale 

vraagstelling lukte wonderwel. De digitale 

antwoorden waren pertinent. 

Het reglement media werd in overweging 

genomen, terwijl ontwerpreglementen 

over de vertrouwelijkheid van briefwisse-

ling en de informatieverplichtingen van 

de advocaat werden  verwezen naar de 

nieuw samengestelde algemene vergade-

ring vanaf september 2020. 

De algemene vergadering nam de 

moeilijke, maar moedige beslissing om 

het stagereglement waaraan zo hard is 

gewerkt, voor te leggen aan de digitale 

algemene vergadering van de maand mei. 

Ongetwijfeld wordt dit een moeilijke 

opdracht, vermits 184 amendementen 

moeten worden behandeld. Het bestuur 

werkte een procedure uit om het debat te 

vereenvoudigen. Nog een aantal digitale 

voorbereidende vergaderingen in zicht. 

Bij publicatie van dit nummer zullen we 

weten of de eindstreep bereikt werd.

En als u dit nummer van Strop en Toga 

leest zal ook de nieuwe voorzitter van 

OVB voor de komende drie jaar gekend 

zijn. Het nieuw bestuur zal 60 dagen later, 

op een bijkomende algemene vergadering 

op 3 juli verkozen worden.

De OVB zet dus een lange neus naar dat 

stomme virus, met digitale algemene 

vergaderingen en een overvloed aan webi-

nars, waarvoor ons applaus iedere dag om 

8 uur ’s avonds. 

Bij Justitie lijkt het wat moeilijker te 

gaan om de neuzen in dezelfde richting 

te krijgen. Ook voor de magistraten is 

het niet gemakkelijk. Maar ik maak mij 

hierbij steeds opnieuw de bedenking. 

Wij staan, meer dan ooit, in de frontlinie 

voor een onafhankelijke rechtspraak. 

Onafhankelijke rechters, niet geknecht 

aan de uitvoerende macht, ten koste van 

een unaniem en efficiënt administratief 

beleid? Dan kies ik voor de onafhankelijk-

heid, desnoods ten koste van efficiëntie. 

Vooral in crisistijd.
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Anton (Tony) Bergmann werd geboren te 

Lier op 29 juni 1835. Hoewel hij zijn rech-

tenstudie begon aan de Rijksuniversiteit 

Gent promoveerde hij in 1858 tot doctor 

in de rechten aan de universiteit te Brus-

sel. In datzelfde jaar werd hij advocaat te 

Lier. Hij overleed op 21 januari 1874. 

Het werk “Ernest Staas, advocaat” werd in 

1875 met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor 

Nederlandse Letterkunde bekroond. Het 

kreeg als ondertitel “Schetsen en beelden”, 

een ondertitel die de lading zeker dekt. 

Het bestaat immers uit een reeks semi-au-

tobiografische schetsen, die telkens losse 

beelden brengen uit het leven van de 

advocaat Ernest Staas. Achtereenvolgens 

tekent de auteur: drie beelden uit het 

verleden (zijn kinderjaren), drie schetsen 

uit het jongelingsleven (zijn studentenja-

ren), drie herinneringen uit de proeftijd 

(zijn stage als advocaat), drie indrukken 

der eerste jaren (als advocaat) en latere 

kennissen (uit zijn praktijk). 

Bergmann zelf is uit de actualiteit en de 

herinnering verdwenen. Dat geldt niet 

voor “Ernest Staas, advocaat”. Hoewel het 

werk dateert uit 1874 is het nooit hele-

maal in de vergetelheid geraakt. Bewijs 

daarvan is de rede die op 7 december 

1957 door mr. Paul-Ernest Van Cauter 

werd uitgesproken tijdens de plechtige 

openingszitting van het Vlaams Pleitge-

nootschap bij de balie van het hof van 

beroep te Brussel. Deze rede wordt hier 

integraal weergegeven. 

| door Luk Burgelman

 “Ernest Staas, advocaat”
“Eenzaam en treurig zat ik op mijn studiekamer.  
Ik had dien dag vervelende processen onderzocht, lange brieven nagezien, 
verdrietige wetboeken doorbladerd, en bevond mij gelukkig eindelijk in 
mijnen breeden leunstoel een weinig rust te genieten.” 

Het is niet bepaald een literaire opener waar de advocaat in deze tijden

 van telewerk en lock down vrolijk van wordt, maar zo begint 

het eerste deel van “ernest Staas, advocaat”, 

een werk van mr. anton Bergmann dat verscheen begin 1874.
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De 12de bloedinzameling die Rotaryclub 

Gent Noord organiseert in samenwerking 

met het Rode Kruis Vlaanderen in het 

nieuw gerechtsgebouw Gent wordt  

AFGELAST, en dit wegens de Corona-

crisis.

Maar uitstel is geen afstel.

In 2021 zal het 12de bloedbad  

plaatsvinden op donderdag 10 juni 2021, 

tussen 10u00 en 12u30.

Blokkeer nu al deze datum.

Ik durf het woord ‘onzekere tijden’ haast 

niet meer gebruiken, maar toch kunnen 

we er niet omheen: de wereld is funda-

menteel veranderd, en niet alleen door 

het Coronavirus. Bedrijven doen meer 

en meer beroep op AI, jongeren twijfelen 

over hun toekomst door de groeiende 

klimaat problematiek, verdienmodellen 

veranderen drastisch. De advocaat moet 

hier stand houden en zich aanpassen, 

zich vaak afvragend of dit beroep nog een 

toekomst heeft. 

Op deze vraag is het antwoord binnen-

kort bekend, en dat inderdaad dankzij u!

Uw magazine schrijft immers, geïnspi-

reerd door een idee van de vicestafhouder  

en nabije adviseurs een echte prijskamp 

uit, een schrijfwedstrijd met als thema de 

advocatuur van de toekomst.

Uw inzendingen zullen  voor de huidige 

raad en de raden van de komende jaren 

zeker ook inspiratie leveren.

Hoe u dit invult maakt niet uit, een dysto-

pische satire in de stijl van 1984, een wee-

moedige elegie, een inspirerende speech, 

een essay, of zelfs een fictief verhaal, het 

kan allemaal. 

Het mag uiteraard ook lichtvoetiger, we 

zijn gewoon extreem benieuwd naar jouw 

visie!

De beste inzendingen verdienen minstens 

publicatie in dit magazine, en de allerbes-

te inzending krijgt ook een prijs, waarover 

later meer. 

Als u dit leest maar u zelf niet onmiddel-

lijk geroepen voelt in de pen te kruipen, 

maak dan toch zeker wat reclame voor 

deze primeur aan onze balie!

BLOEDBAD 
11 juni 2020

Ook de jaarlijkse hoogmis voor sportief 

balieland wordt om begrijpelijke redenen 

afgelast.

OVB kijkt er echter naar uit om u in 
2021 opnieuw in Tervuren te mogen 
verwelkomen voor een dag vol  
loopwedstrijden en randanimatie.

ADVOCATENRUN
7 juni 2020

PRIJSKAMP 
advocatuur in 2050
De advocatuur in 2050: wordt  
de advocaat langzaam maar zeker ver-
vangen door robots in toga of zal zij/hij/x 
juist meer mens zijn  dan ooit tevoren?
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Coronazondagen

Ik hou van de dag

als alles nog kan.

Een waaier van mogelijkheden

geen nood aan een plan.

Maar met de uren die glijden

-net leken ze nog zo lang-

lijkt de tijd mij te ontglippen

en word ik wat bang.

Zo gaat het elke zondag:

ik moet en ik mag.

Van doodsverachting

naar controlebetrachting.

Van diepe tevredenheid

naar knagende spijt.

Van levenslust 

naar onbestemde onrust.

Van daadkracht, zelfs manie,

naar een vorm van lethargie.

Van dankbaarheid voor alles dat er is

naar stil verdriet voor hen die ik mis.

Ach weet je wat

ik ga in bad

met mijn schat.

Nina Van Eeckhaut



VLUChT NAAR hET PLAT-
TELAND IN DE MIDDEL-
EEUWEN – Londen werd in 

1665 geteisterd door de pest. 

Van een zgh. lockdown was 

geen sprake, zoals blijkt uit de 

dagboeken die parlementslid 

en Chief Secretary to the Admi-

ralty Samuel Pepys (1633-1703) 

bijhield (het beroemde Diary 

of Samuel Pepys)1. Niettegen-

staande de eerste grote effecten 

zich lieten voelen in maart 

1665 ging Pepys begin juni nog 

onbezorgd uit eten en trok hij 

daarvoor zijn beste pak aan 

(“(...) the best that ever I wore 

in my life”). Ook in augustus 

1665, wanneer het dodentol 

opliep tot wekelijks 6.000 (en 

in september 8.000). Volgens 

de nationale archieven gaf 

de plaag aanleiding tot een 

plattelandsvlucht, waarbij de 

advocaat niet onvermeld blijft: 

“(...) those who could, including most 

doctors, lawyers and merchants, fled the 

city”2. De zitting van het parlement werd 

opgeschort en de rechtbanken bleven 

gesloten. De grens met Schotland ging 

dicht. De straten bleven goeddeels leeg en 

de ellende hield aan, hetgeen Pepys er niet 

van weerhield op 17 augustus met vier 

vrienden een boottocht te maken op de 

Thames en aan te meren bij Gravesend, 

een heel eind buiten Londen stad, om 

eens goed te schransen: “to supper mighty 

merry”.3

ALWEER DE ChINEZEN – Van vaan-

delvlucht door de advocatuur was geen 

sprake toen rond 1900 de pest opnieuw 

uitbrak, aan de westkust van de Ver-

enigde Staten. De Chinese gemeenschap 

werd aangewezen als oorzaak en ganse 

Chinese wijken werden in quarantaine 

geplaatst. Er was een glansrol weggelegd 

voor advocaten, die argumenteerden dat 

de grondrechten van de Chinezen werden 

geschonden door een lockdown, en die 

mee inspecties gingen uitvoeren in de 

getroffen wijken 4. 
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Rien n’a changé
Enkele faits divers  
omtrent justitie in tijden van  
pest en Spaanse griep  
en andere onwetenswaardigheden

| door Joost Van Damme en Tine Bricout

1 Online integraal raadpleegbaar via www.pepysdiary.com.

3 Ibidem.

2 MORTIMER GAVIN, “What Pepys’s plague diaries can teach us about coronavirus”, www.spectator.co.uk, entry 16 March 2020.

4 Charles MCCLAIN, ‘Of Medicine, Race, and American Law: The Bubonic Plague Outbreak of 1900’, in Law & Soc. Inquiry, 1988, p. 447.

(PH)

(Foto’s: Jean-Pierre Drubbels)



OVER ZONDEBOKKEN EN ONDER-
SChATTING – Het aanwijzen van (on)

schuldigen was terug van nooit wegge-

weest, toen Europa in de nasleep van de 

Eerste Wereldoorlog ongemeen hard werd 

getroffen door de Spaanse griep. In ons 

lokaal dagblad, de Journal de Gand, werd 

verwezen naar de zgh. maladie Espagnole, 

omdat de eerste brandhaard van de epi-

demie in Spanje was gelokaliseerd. Zowel 

Le Messager de Bruxelles als het katholieke 

dagblad L’Ami de l’Ordre hebben het 

evenwel over “grippe chinoise” 5. Chinese 

arbeiders achter het Franse front werden 

beschuldigd van de verspreiding van de 

ziekte 6. Edmond Picard, een Brusselse 

advocaat, schrijft in zijn oorlogsdagboek 

op datum van 23 oktober 1918 dat de 

epidemie zou zijn aangebracht “parait-il, 

par les Chinois dont elle est un agrément 

national.” 7 

Niet enkel raciale gevoeligheden werden 

scherp gesteld, ook morele en politieke 

recuperatie vierde hoogtij. Het katho-

lieke zondagsblad Het Vlaamsch heelal 

greep de epidemie aan om de zeden terug 

scherp te stellen: “(...) Wij bedoelen de 

bloote halsen en borsten van vrouwen, 

slavinnen eener onzinnige mode (...). Nu de 

Spaansche ziekte zoo besmettend heerscht, 

kiest zij hare slachtoffers bij dit soort lieden, 

die zich aan alle lichamelijke gevaren bloot 

stellen om te kunnen pronken als modepop-

pen” 8.Of wat gedacht van deze -pijnlij-

ke- grap in het dagblad La Nation belge: 

“Croyez-vous, docteur, que j’échapperai à la 

grippe espagnole? - Je n’en suis pas sûr du 

tout, madame. - Vous m’effrayez, docteur! 

Qu’est-ce que peut vous faire croire que... - 

C’est que quand une maladie est à la mode 

il est bien difficile à une femme de ne pas 

l’avoir.”9 Maar bovenal wordt de aandoe-

ning onderschat. In de media werd be-

richt dat de ziekte onschuldig was, en dat 

er geen reden tot paniek bestond. Lezers 

werden gesust met artikelen waarin werd 

verteld dat vooral ouderen, sukkelaars en 

dronkaards getroffen werden. Anderen 

beweerden dan weer dat voornamelijk 

arbeiders en scholieren ziek werden.10

INVLOED OP DE STRIJD – Ten gevolge 

van de griep loopt de wapenproductie 

vertraging op, terwijl die uiteraard essen-

tieel was in de Eerste Wereldoorlog. In de 

Britse Enfield fabriek worden 500 zieke 

arbeiders genoteerd.11 

De griep gedijt in oorlogsomstandig-

heden, waar jonge mannen zij aan zij 

strijden, en in grote aantallen samen in 

barakken verblijven. Een van de soldaten 

die bezwijken aan de Spaanse griep is de 

Brusselse advocaat en officier Constantin 

Jacops. Zijn doodsstrijd wordt beschreven 

in de dagboeken van de minderbroeder 

die hem verzorgde in het veldhospitaal 

te Adinkerke: “Het eerste voorteken was 

een diepgaande, langdurige rilling. Zijn 

post aan het front had hij toch hernomen: 

het zou wel overgaan. Maar snel klom de 

koorts, en die vreemde beklemming op de 

borst. Te voet verliet hij de eerste linies, tot 

hij een auto vond naar het hospitaal. […] 

Hij had de grippe op haar kwaadst. De ont-

binding van de longen was nog een kwestie 

van uren. Met schone eenvoud van geloof 

had hij de laatste heilige sacramenten ont-

vangen. Deze nacht, de laatste misschien, 

zou ik bij hem waken. […] Gans zijn aan-

schijn was blauw, rood schuim omkruifde 

zijn lippen, hol lagen de van doodsangst 

duistere ogen. De verfrommelde lakens 

hingen van het omwoelde bed af. Het deken 

had hij met de tanden aan flarden gereten. 

En nog immer poogde hij, met afwerende 

handen, een gewicht af te wentelen van zijn 

borst.” 12
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6 Dépêches diverses. Toujours la grippe”, La Belgique, 27 oktober 1918, 1. Zie ook
 Dominiek DENDOOVEN, “Sjouwers voor de oorlog. Chinese arbeiders in de Eerste Wereldoorlog.”, In Flanders Fields Maga-
zine, 2010, 2-3. Zie dienaangaande in extenso L. HENDRICKX, Onderschat en onbeantwoord. De publieke perceptie van de 
Spaanse griep in de Belgische context (1918-1930), Ugent, 2017, onuitgegeven.

8 “Zeden en Gezondheid”, Het Vlaamsch heelal: Katholiek zondagsblad, 2 november 1918, 1.

12 P. SERRIEN, Hoe Constantin Jacops stierf aan de Spaanse griep, https://historiek.net/hilarion-thans-en-de-spaanse-griep/84385/. 

9 “Humour britannique”, La Nation belge 27 juli 1918.

7 E. PICARD, Journal de guerre d’Edmond Picard, www.kbr.be/fr/galerie/journal-de-guerre-edmondpicard, ingave van 23 ok-
tober 2018. Zie ook B. BRULARD, La grippe espagnole en Belgique occupée (1918-1919) : analyse épidémiologique et étude de 
l’imaginaire et de la perception de l’épidémie à travers les carnets de guerre, UCL, 2018, 59.

10 L. HENDRICKX, Onderschat en onbeantwoord, De publieke perceptie van de Spaanse griep in de Belgische geschiedenis (1918-1930), 
Masterproef in de Geschiedenis, 2016-2017, 9.

11 Ons Vaderland 4 juli 1918.

5 “Nouvelles diverses. Une nouveaux maladie à Lyon”, Le Messager de Bruxelles, 17 juli 1918, 1 en “En France. La grippe ‘chinoise’ à Lyon”, L’Ami de l’Ordre, 17 juli 1918, 1.



AfSTANDSMAATREGELEN EN DE IN-
TREDE VAN DE PAPIEREN ZAKDOEK 
IN GENT – Le Journal de Gand van 7 juli 

1918 (in volle Duitse bezetting) bespreekt 

de intrede van een nieuwe ziekte die zich 

eerst heeft gemanifesteerd in Spanje en 

“maladie Espagnole” wordt geheten.13 Er 

wordt omwille van het vermogen van 

een klein aantal bacillen om een gans 

milieu te contamineren sterk aanbevolen 

“se garder d’approcher les malades”. De 

auteur verzet zich tegen het gebruik van 

de stoffen zakdoek, promoot het gebruik 

van papieren zakdoeken en is pleitbezor-

ger om na de oorlog op straffe van boete 

een verbod op het spuwen op de grond in 

te voeren: “(...) À ce propos, remarquons 

l’opportunité d’une campagne contre les 

mouchoirs de poche en étoffe dans lesquels 

les impuretés de la bouche et du nez se 

dessèchent et se réduisent en poussière de 

sorte que les bacilles se répandent de nou-

veau dans l’air. Après la guerre, les pouvoirs 

publics devraient s’occuper sérieusement 

de cette question d’hygiène et défendre 

même, sous peine d’amende de cracher sur 

le sol. Actuellement on ne peut évidemment 

songer à introduire l’usage du mouchoir en 

papier (...)”. 

In Gent noteert de ziekenbeurs Volksliefde 

in juli 1918 een substantiële stijging van 

het aantal binnengebrachte ziektebrief-

jes.14 Het is oorlog en voedsel is schaars. 

Het Hof van Beroep te Gent bevestigt 

voor een van twee beklaagden een in eer-

ste aanleg opgelegde gevangenisstraf van 

3 jaar voor diefstal van een varken.15 

Dagblad ’t Volk van 7 juli 1918 beschrijft: 

“Volgens de verklaringen van den bevoeg-

den minister is de Spannsche ziekte niet 

anders dan eene eenvoudige influenza-be-

smetting, juist als die waaronder geheel 

Europa tussschen 1889 en 1893 te lijden 

had. Er is nog geen behoedmiddel tegen 

de kwaal gevonden, maar ditmaal blijven 

bejaarde personen gespaard. De ziekte is 

gekenschetst door eene koorts, die twee of 

drie dagen duurt. Totnogtoe weet men van 

geen enkel doodelijk geval (...)”. Een dag 

later, in De Vooruit van 8 juli 1918: “(...) 

Het is dus zoowat in alle landen en steden 

dat de ziekte zich verspreidt. Ook te Brussel 

lijkt de ziekte zich te vertoonen, en ver-

schillige gevallen te Gent zouden hetzelfde 

bewijzen”. De Duitse bezetter stuurt haar 

Soldaten die meer dan 40° koorts hebben 

terug naar Duitsland.16

In augustus 1918 woedt de ziekte nog 

volop: “La maladie espagnole réalise à peu 

près le mieux l’ idéal d’égalité parmis les 

hommes... et les femmes. Tout le monde y 

passe, y a passé, ou y passera”17. 

GEEN UITSTEL VAN BEhANDELING 
MAAR WEL MONDMASKERS VOOR 
ADVOCATEN – Parijs, eind oktober 

1918. De Spaanse griep woedt en maakt 

vele slachtoffers. Terwijl in Lyon en Dijon 

de lijken enkel ’s nachts nog worden be-

graven om de bevolking niet te verontrus-

ten18, gaat in Parijs het gerechtelijke leven 

voort, zij het met enige reserve. In zitting 

van de tiende correctionele kamer stellen 

twee advocaten voor om de zaak omwille 

van de lange duur van de debatten een 

week uit te stellen19, maar de voorzitter 

verzet zich tegen een uitstel op een week 

omdat het risico bestaat dat leden van de 

rechtbank ten prooi zouden vallen aan de 

aandoening: “Avec l’épidémie, le tribunal 

pourrait bien, dans les huit jours, ne pas 

être composé de la même façon”20. Op-

merkelijk is dat uit de rapportering van 

de inspecteurs aan de prefect blijkt dat 

meerdere advocaten een ‘cache-nez’ (een 

soort van brede sjaal die tot aan de neus 

kon worden opgetrokken) onder de toga 

droegen en dat bij meerdere advocaten 

uit het getrokken gelaat viel op te maken 

dat zij de ziekte hadden doorgemaakt: 

“(...) Plusieurs avocats ont dissimulé des 

cache-nez sous leur robe et leurs traits tirés 

indiquent qu’ils sont passés par là”.21
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18 Physionomie de Paris, Rapports des inspecteurs au préfet des 23, 24, 27 et 30 octobre 1918, APP, BA/1587. Gelijkaardige voor-
schriften werden in oktober 1918 ook in België door burgemeesters uitgevaardigd, zoals in Huy, waar enkel ouders de begrafenis 
van hun kinderen mochten bijwonen (“En province. A Liege. A Huy”, La Belgique, 29 oktober 1918, 2). 

19 DARMON PIERRE, Une tragédie dans la tragédie: la grippe espagnolle en France (avril 1918-avril 1919), in Annales de démo-
graphie historique, 2000-2, Famille et parenté, 162.

20 Physionomie de Paris, Rapports des inspecteurs au préfet des 22 et 26 octobre 1918, APP, BA/1587.

21 DARMON PIERRE, Une tragédie dans la tragédie: la grippe espagnolle en France (avril 1918-avril 
1919), in Annales de démographie historique, 2000-2, Famille et parenté, 162.

13 Journal de Gand 7 juli 1918, “Quelques considérations au sujet de la mystérieuse maladie espagnole”.

14 Het Volk 6 juli 1918.

16 Ons Vaderland 4 juli 1918.

15 Het Volk 6 juli 1918.

17 Journal de Gand 4 augustus 1918, column Raoul Gustave. 



WEINIG Of GEEN INVLOED OP DE 
BELGISChE GEREChTELIJKE ACTIVI-
TEIT OMWILLE VAN DE BEZETTING 
– Ongeveer gelijktijdig met het uitbreken 

van de Spaanse griep maakt de Duitse 

bezetter (in juli 1918) een einde aan de 

rechtsmacht van de Belgische justitie. Dit 

maakt dat aan het einde van de bezetting 

vele voorlopig gehechten inmiddels meer 

dan 4 maand wachtten op de behandeling 

van hun zaak ten gronde, zonder onder-

worpen te zijn geweest aan de maande-

lijkse controle van de voorlopige hech-

tenis. Het parket kwam na de bevrijding 

tussen en op haar initiatief zouden enkele 

gehechten in vrijheid zijn gesteld.22 Twee 

beschuldigden wachtten sedert mei 1916 

op de behandeling van hun zaak voor 

het Hof van Assisen, waarbij werd opge-

tekend dat een van hen tijdens detentie 

gek was geworden, maar inmiddels aan 

de betere hand was.23 Zij zouden nog tot 

minstens maart 1919 moeten wachten.24

De invloed van (het einde van) de bezet-

ting maakt het moeilijk de impact van de 

Spaanse griep in te schatten. Bekend is 

dat na de bevrijding de justitiële diensten 

in Gent gradueel hun werkzaamheden 

hervatten. Daarbij doken ook logistieke 

problemen op (het gerechtsgebouw aan 

het Koophandelsplein deed dienst als 

militair hoofdkwartier). Op 26 november 

1918 zouden de correctionele kamers 

van het hof en de onderzoeksrechters de 

werkzaamheden hebben hervat.25 In het 

kader van de eerste hervatting van werk-

zaamheden, is bekend dat de voorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg op 27 

november 1918 de handen vol had met 

tal van vorderingen op eenzijdig verzoek-

schrift strekkende tot schadevergoeding 

op grond van de wet van 10 Vendémiaire 

an IV, die grondslag voorzag voor de 

aansprakelijkheid van de lokale besturen 

voor de schade aangericht n.a.v. de in-

trede van de geallieerde troepen, waarbij 

werd opgetekend dat in het tumult tal 

van woningen werden vernield, inboedel 

werd gestolen en enkele huizen brand 

vatten.26 De correctionele kamers van 

het Hof zetelden bijna elke dag om de 

gerechtelijke achterstand na een periode 

van inactiviteit weg te werken. De krant 

le Journal de Gand voegt daar fijntjes aan 

toe: “Par contre, en première instance, il n’y 

a été donné jusqu’ ici signe de vie”,27 zonder 

na te laten zulks toe te schrijven aan de 

sedert de bezetting vierde verhuis van de 

gerechtelijke diensten op rij. Op 28 no-

vember 1918 verhuisden het parket en de 

4 onderzoeksrechters naar het ‘Carelsge-

bouw’ aan de Vlasmarkt.28 De inspannin-

gen van de magistratuur werden beloond 

met een substantiële weddeverhoging, 

reeds goedgekeurd bij wet van 1913 maar 

pas eind november 1918 in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd, waaromtrent 

in de pers wordt opgetekend: “Si on veut 

avoir une bonne magistrature, il faut com-

mencer par rétribuer convenablement ceux 

qui aspirerent à l’honneur d’en faire part”.29

Tegen 18 december 1918 waren overal ten 

lande de gerechtelijke diensten opnieuw 

werkzaam.30 De idee van de alleenzetelend 

rechter zou een deel van de oplossing zijn 

om de gerechtelijke achterstand weg te 

werken.31 

En de balie? De Gentse balie vierde eind 

november 1918 de terugkeer van de naar 

Duitsland gedeporteerde advocaten Al-

bert Ceuterick, Maurice De Weert, Pierre 

Verhaegen en Joseph De Brabandere 

(Maurice Lippens was nog niet terug, 

maar dit zou spoedig gebeuren). Van hen 

werd opgetekend dat zij allen in goede 

gezondheid verkeerden. De pers schrijft 

op 26 november 1918: “Inutile de dire 

que le barreau tout entier leur à fait fête, et 

qu’ils ont été félicités tant à raison de leur 

conduite courageuse qu’à propos de leur 

bonne mine”.32 

De Spaanse griep zorgde dus niet voor 

een stilstand in de gerechtelijke wereld. 

Dergelijke overwegingen leken gewoon-

weg niet aan de orde te zijn, door de 

(meer) prangende roep om herstel van de 

rechtsorde, na het einde van de bezetting.

Toch bleven Gentenaars aan de ziekte be-

zwijken.33 Marc Baertsoen, advocaat aan 

de Gentse balie, kaart de oversterfte aan in 

zijn dagboek: “Au milieu des faits de guer-

re, il éclate à Gand une épidémie de grippe 

qui cause beaucoup de décès : soixante cas 

mortels contre dix naissances.”34

MUILBANDEN – 97 sterfgevallen in 

24 uur in december 1918 doet de lokale 

overheid in San Francisco een politie-

verordening uitvaardigen, waarvan de 

invloed door een bezoeker aan de stad als 

volgt wordt beschreven35: “(...) iedereen 

gemuilband, zonder uitzondering iedereen; 

neus en mond verborgen achter een vier-

dubbele gazen kap, dus van boven tot onder 

de oogen, van onderen tot over de kin van 

achteren vastgeknoopt of met bandjes vast-

gemaakt (...). Aan het dragen van maskers 

wordt streng de hand gehouden en inder-

daad is de toestand verbeterd na de invoe-

ring van dezen maatregel. Zelfs in het hotel 

is iedereen verplicht het masker te dragen 

(...) op straat wordt iedere ongemaskerde 

feitelijk gearresteerd, meegenomen en opge-

sloten. Over een paar dagen vaart de boot 

en de kommandant heeft order gegeven dat 

niet vroeger dan vier dagen na het uitvaren 

van de Golden Gate de muilbanden mogen 

afgelegd worden (...)”. 

EEN NIEUWE (?) GRIEP IN 1920 – de 

lokale krant De Poperinghenaar van 11 

januari 1920 bericht: “De spaanshe griep 

heeft nu plaatsgemaakt voor eene nieuwe 

ziekte: de engelse influenza”.36 En zo is het 

altijd wat. Meer onwetenswaardigheden 

over de Spaanse griep en het gerecht-

snieuws van 1919 en 1920 in een volgende 

editie, wanneer er hopelijk opnieuw toe-

gang is tot de archieven. En bij leven en 

welzijn uiteraard. 

25

29 Journal de Gand 27 november 1918, “Echos du Palais”.

31 Journal de Gand 18 december 1918, “Echos du Palais”.

32 Journal de Gand 26 november 1918, “Echos du Palais”.

34 J. BAERTSOEN, Gand sous l’occupation allemande. Notes d’un Gantois sur la guerre de 1914-1918, Gent, 
Imprimerie A. Vandeweghe S.A., 1929, notitie ingevoerd tussen 28 en 30 oktober 1918.

30 Journal de Gand 18 december 1918, “Echos du Palais”.

33 De Vooruit 2 november 1918.

22 Journal de Gand 27 november 1918, “Echos du Palais”.

26 Journal de Gand 28 november 1918, “Echos du Palais”.

23 Journal de Gand 29 november 1918, “Echos du Palais”.

27 Journal de Gand 30 november 1918, “Echos du Palais”.

25 Journal de Gand 28 november 1918, “Echos du Palais”.

24 Journal de Gand 30 november 1918, “Echos du Palais”.

28 Journal de Gand 28 november 1918, “Echos du Palais”.



In deze crisis tonen ondernemingen en 

mensen in welke mate ze zich kunnen 

aanpassen. Thuiswerk, online shoppen, 

online meetings, digitale handtekeningen, 

quarantaine-dansjes op sociale media. 

Ook justitie zet grote stappen richting een 

digitale organisatie. Digitale tools worden 

massaal getest en digitale vaardigheden, 

of hun gebrek eraan, worden heel snel 

duidelijk. Denk maar aan het opstellen 

van een aantrekkelijke en duidelijke Po-

werPointpresentatie en een duidelijke 

communicatiestrategie.  

In het derde kwartaal van 2019 stonden er 

maar liefst 2.47 miljoen apps in de Google 

Play Store en zo’n 1.8 miljoen in de Apple 

App Store. Een oerwoud aan applicaties 

dus. Er zijn ontelbare IT-ondernemingen 

met allen hun eigen software en nieuwe 

toepassingen. Zo ontstaat er geregeld 

keuzestress, uw ene cliënt gebruikt deze 

applicatie en een andere zweert bij een 

andere tool want heeft gehoord of ergens 

gelezen dat … U herkent het allemaal. 

Grote industriële ondernemingen hebben 

grote budgetten om de gepaste applicaties 

te zoeken en te gebruiken. Maar wat met 

de Kmo’s. Welke applicatie is zowel de 

meest hanteerbare als de veiligste? Welke 

applicatie zorgt er voor voldoende priva-

cy? Over de ‘videoconferentie’-applicaties 

zijn al veel artikelen verschenen. Op noyb.

eu kan je een mooie analyse terugvinden 

over deze applicaties en hun GDPR-com-

pliance.   De waarheid is natuurlijk dat 

geen enkele software perfect is en dat elke 

software gebreken kent en kan kennen. 

Daarnaast is het altijd zo dat een gebrui-

ker van de software op een juiste manier 

met de tool moet omgaan om de hoogst 

haalbare graad van veiligheid te halen. 

Het is daarom ook nodig om steeds tijdig 

de nieuwe updates uit te voeren en altijd 

te ‘patchen’ wanneer nodig. Indien er in 

software die bij bedrijven of particulieren 

in gebruik is bugs of tekortkomingen 

aanwezig zijn, kunnen deze vaak worden 

weggewerkt door middel van het toe-

passen van een ‘patch’. Een patch is in dit 

geval dus een aanpassing van bestaande 

software om de fouten of bugs in die 

software te verbeteren. Het vinden van 

een geschikte tool is afhankelijk van de 

noodzakelijkheden van uw kantoor. Niet 

alle tools zijn geschikt voor kleine advoca-

tenkantoren en vice versa. 

Daarom 5 tips om software op hun be-

trouwbaarheid te beoordelen: 

1 Identificeer de ontwikkelaars van de 

applicatie,  wie is het gezicht van de 

applicatie en waar is de onderneming 

gevestigd.  Het is altijd belangrijk te 

weten waar je gegevens naartoe worden 

gestuurd. Data is en blijft immers het 

nieuwe goud en er zijn extra maatre-

gelen nodig indien de gegevens naar 

‘derde’ landen worden gebracht. 

2 Hoe zitten de algemene voorwaarden 

in elkaar? Is er een privacyverklaring 

en is deze volledig, wat zijn de beveili-

gingsmaatregelen en is de onderneming 

transparant?

3 Is de website waarvan je een tool wil 

downloaden betrouwbaar: 

a Controleer de website URL  of deze 

volledig betrouwbaar lijkt; 

b Controleer de website-certificaten (via 

je browser, bijvoorbeeld te raadplegen 

via het ‘slotje’ bij chrome); Opgelet 

niet alle SSL-certificaten zijn goed of 

zijn hetzelfde, een frauduleuze site kan 

deze certificaten ook hebben; 

c Check het google transparancyreport 

https://transparencyreport.google.

com/safe-browsing/search

d Ga na of de algemene voorwaarden op 

de website staat en prijzen ‘normaal’ 

zijn. 

e Raadpleeg www.safeonweb.be.

4 Test de tool uitgebreid en vraag verdui-

delijking over de beweerde beveiligings-

maatregelen, vraag referenties en laat 

ook je medewerkers de tool testen; 

 5 Bij twijfel, vraag hulp van een professi-

onal die de software al gebruikt. 

Verder is het goed om in deze tijden je 

kennis omtrent bestaande en reeds ge-

bruikte software en tools uit te breiden. 

Zo kan je bestanden in PDF comprime-

ren, een interactieve inhoudstafel toevoe-

gen om bijvoorbeeld stukken leesbaarder 

te maken voor de ontvanger en kan je de 

ontwerpmodus van Word toepassen om 

modellen te maken die makkelijk han-

teerbaar zijn voor het volledige kantoor.  

Maar is er dan altijd een risico?
Zoals je het risico neemt om op de weg 

te rijden met een wagen, is er ook een 

risico voor het internetverkeer. Je kan nog 

zo’n veilige wagen hebben en helemaal 

beveiligd zijn, er is nog altijd een kans dat 

je wagen gestolen wordt of je betrokken 

geraakt bij een ongeluk.  Eigenlijk is het 

gebruik van internet en software niet 

zoveel anders, daarom was in 2018 een cy-

bersecurityverzekering  voor de advocaten 

van balie Gent noodzakelijk. Het risico 

blijft, maar wordt zoveel mogelijk inge-

dekt en net zoals in de wagen, neem je 

toch beter enkele voorzorgen en draag je 

een ‘digitale’ gordel.  De cyberverzekering 

geldt onder meer onder de voorwaarden 

dat de verzekerde: 

veiligheidssoftware en controles (zoals 

antivirus) heeft op zijn IT-systemen en 

hardware; 

een systeem toepast van toegangscontrole 

voor zijn bedienden en andere personen 

die toegang hebben tot gevoelige data; 

back up en recovery procedures heeft 

van toepassing voor de systemen, data en 

informatie die nodig zijn voor de werking 

van zijn kantoor.

De volledige polis kunnen jullie terugvin-

den op het privaat luik. 

Tot slot hoop ik dat iedereen deze periode 

goed doorkomt en dat we kunnen evolu-

eren naar een werkbare en vlotte justitie 

die klaar is voor de toekomst.  
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digitalE tool?
In Strop en Toga 42 schreef ik nog:  ‘We staan op een punt waarop alles snel zal veranderen want de digitalisering is 

volop aan de gang’.  Op dat moment had ik weliswaar geen pandemie in gedachten die de wereld in lockdown zou plaatsen 

en een digitale levensstijl in een stroomversnelling zou brengen. 

| door Jents Debruyne

Hoe herken ik een bEtRouwbaRE
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PLAAGSONNET

Wat leefden wij voldaan in die periode

(de meesten onder ons, om juist te zijn):

de babyborrel was nog niet verboden,

een uitvaart werd gevolgd door een festijn.

Soms kreeg er eentje last van een burn-out.

Die wist ons tempo niet goed bij te houden.

Wij werden welgesteld en blakend oud.

Geen griepjes (ingeënt!), hoogstens verkouden.

En plots, de Plaag: ophok- en burgerplichten,

onheilsberichten via net en ether,

geen vergezichten, slechts verre gezichten,

de Eindtijd!

Of een nieuw begin, een beter?

Dus troost ik mij inmiddels met gedichten

en glimlach ik op anderhalve meter.

Erwin Penning
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Wanneer u en ik opnieuw de rechtbank 

zullen betreden in “normale” omstandig-

heden, is nog onduidelijk. Het zal vanaf 

nu misschien voor altijd met bef, mond-

masker en handgel zijn?

Wat is het toch een vreemde periode 

geweest tot nu. Ik herinner me nog de 

avond van de lockdown. Eigenlijk had ik 

diezelfde avond nog in de pen moeten 

kruipen en een voorspelling schrijven 

van de wat er in navolgende weken zou 

gaan gebeuren. Ik zou er nu hartelijk om 

lachen want  wellicht had ik voorspeld dat 

we na 2 weken weer allemaal het gebrui-

kelijke leven zouden hervatten. Dacht u er 

toen ook zo over?

Intussen zijn we heel wat verder en zijn 

we het bijna gewoon geworden om in de 

onzekerheid te leven. Nog een weekje lan-

ger in ons kot, met het gezin, telewerken, 

boodschappen doen en afstand houden, 

buiten aanschuiven voor de winkel… Ja, 

zelfs buiten op de parking van het Hof 

wachten terwijl mijn kersverse stagiair 

binnen de eed aflegt in aanwezigheid van 

haar moeder. De consignes waren duide-

lijk: maximaal 1 persoon toegestaan als 

begeleiding.

En als COVID-19 ons iets wou leren, wat 

moeten we dan allemaal onthouden?

Dat deze crisis een heropleving heeft 

gekend van een van Churchills quotes: 

“Never let a good crisis go to waste”?1 

Iedereen verkondigde het...

We konden allemaal vaststellen dat we 

al van bij het begin van de ophokplicht 

vanuit diverse kanalen overspoeld werden 

met informatie over de rechtbanken. Dat 

was bij wijlen wat verwarrend veel maar 

ik ga er van uit dat iedereen informeerde 

om goed te doen. Dat het uiteindelijk een 

epistel werd van 22 pagina’s alleen voor 

Gent en Oost-Vlaanderen, had misschien 

beter gekund. Maar daar kunnen we uit 

leren.

Hier en daar toch nog onbegrijpelijke 

situaties: rechtbanken waar ondanks de 

maatregelen de advocaten nog verplicht 

waren om op de fysieke zitting aanwezig 

te zijn om daar en dan te vernemen dat 

de zaak niet kon behandeld worden. Meer 

zelfs, de rechter zelf was er niet … Of nog: 

de vraag om de stukkenbundels fysiek te 

komen neerleggen?

Maar opvallend: waar we voordien via de 

griffie geen info konden krijgen over de 

vermoedelijke behandelingsdatum om zo 

onze procedurekalender te kunnen op-

stellen, mochten we plots vooral niét naar 

de zitting komen. 

Ineens verliep de communicatie met 

griffies en rechtbanken via mail, telefoon, 

ja zelfs twitter, video-zittingen… 

Wat een verademing en in eerste instantie 

kunnen we als advocaten dus alleen maar 

verheugd, dankbaar en positief zijn over 

deze omwenteling. 

Geen nutteloze en risicovolle verplaatsin-

gen naar zittingen om daar te horen dat 

de zaak werd uitgesteld want we wisten 

het al dankzij het gebruik van diverse 

communicatiemiddelen en we kenden 

zelfs de nieuwe datum al: ook dat verge-

makkelijkt het aanvaardingsproces voor 

de rechtszoekende die zijn zaak uitgesteld 

zag.  

Ik vraag me persoonlijk af hoe griffiers en 

magistraten deze periode beleefd hebben?  

Voelde het voor hen aan als een verade-

ming om zo te kunnen communiceren? 

Of heeft het voor hen juist veel meer 

stress veroorzaakt? 

Zou het niet kunnen dat COVID-19 ons 

helpt te versnellen wat onvermijdelijk 

moet veranderen?

Was het anno 2020 (pre-corona) al on-

begrijpelijk dat een advocaat naar een 

zittingszaal moet komen om pas daar 

te kunnen vernemen wanneer de zaak 

kan behandeld worden, dan was het in 

corona-tijdperk uitgesloten dat diezelfde 

advocaat daar zou staan? De datum werd 

via telefoon of mail meegedeeld.

wat alS …. CoVid 19     onS iEtS wou lEREn?

1 Hij zei het in het midden van de jaren ‘40, toen we het einde van de Tweede Wereldoorlog naderden.
Churchill verwees naar het Jalta-akkoord en het onwaarschijnlijke bondgenootschap dat aldaar ontstond tussen hemzelf, Stalin en Roosevelt. 
Het zou zelfs leiden tot de vorming van de Verenigde Naties. Churchill bedoelde dus dat er te midden van een crisis  kansen ontstaan.

De Veiligheidsraad heeft ons net wat perspectief geboden; 

op 4 mei kunnen ondernemingen weer aan de slag,

winkels openen op 11 mei, op 15 mei mogen scholen “proefdraaien”…  



Was het pre-corona te verklaren dat een 

advocaat om 9 u in een zittingszaal moest 

zijn met 20 confraters en 15 partijen om 

te wachten tot 10.30 u voor de zaak kon 

behandeld worden? Wel, dan was het in 

corona tijdperk volstrekt uitgesloten dat 

die confraters en partijen daar allen on-

nodig bijeen zouden zitten. Social distan-

cing aub!

Was het voor de corona-periode niet 

uitgesloten dat advocaten via Teams, 

Zoom, Skype, Starleaf en andere kanalen 

consultaties zouden houden, want niets 

is zo goed als elkaar zien? Dan heeft Co-

rona ons toch geleerd dat niet elk contact 

fysiek moet zijn en dat sommige bijeen-

komsten een stuk efficiënter verlopen 

en met minder tijdverlies gepaard gaan 

(want er was geen nood aan verplaatsing 

met de wagen, met alle onvoorspelbare 

files onderweg…).

Was het voor de Corona-periode denk-

baar dat we in correspondentie eerst zou-

den polsen of onze confrater gezond en 

wel was? Dan heeft Corona er toch voor 

gezorgd dat we heel wat hoffelijker ge-

communiceerd hebben en dat voelde toch 

een stuk aangenamer. Of ben ik naïef?

Maar hadden we Corona nu echt nodig 

om dat allemaal in te zien?

Het antwoord is zeker en duidelijk: neen. 

Maar misschien was Corona wel een ge-

luk bij een ongeluk en heeft het ons en 

de rechtbanken gedwongen om te leren 

gebruik maken van nieuwe communica-

tiemiddelen én er de voordelen van in te 

zien.

Maar als we allen zo graag Churchill ci-

teerden, dan moeten we zorgen dat we net 

zoals hem van de crisis écht gebruik ma-

ken om iets nieuws te vormen. Laat ons 

nu snel samen met de magistraten bij-

eenzitten om, met onze eerste pandemie 

nog vers in gedachten, lessen te trekken 

en dingen te verbeteren. Want voor we het 

weten komt er een tweede Corona golf. 

Niet elke poging tot vernieuwing zal een 

instant oplossing zijn die voor ieder goed 

is. Daarom zei dezelfde Churchill ook: 

“succes consists of going failure to failure 

without loss of enthusiasm”. 

En elke advocaat die enthousiast is over 

zijn beroep heeft dan minstens de morele 

plicht om mee te werken aan elke failure 

die kan leiden tot succes. 
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wat alS …. CoVid 19     onS iEtS wou lEREn?
| door Stéphane Criel



Naast blote weglating is een veel gebruikte methode om letters te 

laten verdwijnen, ze vervangen door een asterisk. Een asterisk is 

een typografisch symbool, een teken. F*uck is een, nou ja, mooi 

voorbeeld. Vroeger werd het sterretje gebruikt als “critisch of 

verwijzingsteken”, zo blijkt uit het Woordenboek der Nederland-

se Taal. 

Maar je kan met asterisken niet enkel een letter, maar ook woor-

den laten verdwijnen. Ik doe dat door het verschijnsel “that dare 

not speak its name” omdat ik er, zij het gelukkig enkel figuurlijk, 

de buik van vol heb, te schrijven als ***********, kortweg ****** 

of, iets wetenschappelijker, *****-19. Je gaat er misschien wel 

sterretjes van zien, maar die overdonderen je minder dan de kar-

revrachten voluit geschreven woorden waarmee je dezer dagen 

om de oren wordt geslagen.

Om niet enkel de woorden, maar ook het verschijnsel dat zij 

aanduiden, te laten verdwijnen, zijn ingrijpendere maatregelen 

vandoen.

Een eerste mogelijkheid biedt de grote verdwijntruc. In de litera-

tuur is die vaak toegepast. In de dichtbundel De grote verdwijn-

truc bijvoorbeeld, ziet en hoort een glazenwasser in Duivend-

recht vanop zijn ladder in een onschuldig voorjaarszonnetje alles 

om hem heen en slaat hij aan het zingen. Als onweer dreigt, moet 

hij naar beneden omdat lappen bij regen even gevaarlijk en zin-

loos is als handen schudden bij ***********besmettingsgevaar. 

Er is ook Spekkie en Sproet en de grote verdwijntruc, waar de 

twee figuren uit de titel ontdekken dat de magiër van een circus 

een dubieus bijbaantje heeft. Maar ik vrees dat van deze methode 

iets soortgelijks kan worden gezegd als van de Indian rope trick, 

waarbij een fakir een touw in de lucht gooit, daarlangs naar bo-

ven kruipt en in de wolken verdwijnt: “it’s not Indian, there is no 

rope and it’s not a trick”.

De meest voor de hand liggende mogelijkheid is uiteindelijk dat 

***********, ****** of *****-19 vanzelf verdwijnt. Deze methode 

is vooral populair bij politici. Nochtans geniet ook zij een zekere 

literaire faam. De pest in La Peste en die in de Decamerone zijn 

plots voorbij. De Kraken is plots weg. F*ck off ***********!

Zal ik maar afsluiten met een obèle? Dat typografisch teken ziet 

er als volgt uit †.  Het lijkt mij een passend slot voor een onnozel 

stukje over de ******crisis. Bovendien rijmt obèle op poubelle en 

dat geeft de weg aan die je dit stukje kunt laten volgen.

30

FoEtSiE
(exercice fumiste)

| door Willy Van Eeckhoutte

In 1969 verscheen La Disparition, een lipogrammatische roman van Georges Perec, 

waarin de letter e niet voorkomt. aangezien Perec een Fransman was, schreef hij dat boek in het Frans. 

Guido van der Wiel deed de krachttoer in 2009 in het Nederlands over, 

onder de titel ’t Manco: er komt geen e in voor.



Op donderdagavond 30 januari stond 

de jaarlijkse en ondertussen traditionele 

schietinitiatie (“occasioneel schieten met 

vergunningsplichtige wapens”) gepland. 

De 15 deelnemers waanden zich voor één 

dag scherpschutter, doch ondervonden 

– evident in een beschermde en veilige 

omgeving – dat schieten met vuurwapens 

lang niet zo eenvoudig is als het lijkt. Na 

een theoretische uiteenzetting en het 

overlopen van de veiligheidsregels, tracht-

ten de deelnemers – onder het motto ‘niet 

geschoten is altijd mis’ – van zowel korte 

(10 en 25 meter) als lange afstand (50 

meter) de roos zo dicht mogelijk te bena-

deren, dit alles onder constante begelei-

ding. De initiatie werd afgesloten met een 

drankje in de cafétaria van de Royal Cody 

Ghent Rifle Club.

Daags nadien vertrok een mooie delega-

tie van de Gentse balie richting Sölden, 

Oostenrijk, voor de evenzeer traditionele 

Shortski. Na een nachtelijke rit op de 

slaapbus, arriveerden de wintersporters 

op zaterdagochtend 1 februari bij Hotel 

Rita. Meteen werden de ‘skibotten en 

snowboardboots’ aangetrokken en werd 

koers gezet naar hogere sferen. Hoewel de 

weersomstandigheden niet altijd optimaal 

waren, werden opnieuw heel wat kilo-

meters afgelegd. Na het skiën en snow-

boarden doken de sportievelingen met 

veel enthousiasme en atemlos durch die 

Nacht het befaamde Oostenrijkse après-

ski leven in. De Mutter von Niki Lauda 

knikte goedkeurend. Bij terugkomst kon 

er afgesloten worden met een relaxmo-

mentje in de – toegegeven, grandioze – 

wellness, met aansluitend napraten tijdens 

het 6-gangen diner van Hotel Rita. Na 4 

dagen sneeuwpret en met nieuw gesmede 

vriendschappen, zette de slaapbus op-

nieuw koers richting het dit jaar helaas 

sneeuwvrij gebleven België. Österreich, 

Sie waren wunderbar!

Helaas namen enkelen ‘vallen en opstaan’ 

iets te serieus en werd de Shortski niet 

voor iedereen een overweldigend succes. 

Zo belandde onze rodelende Vicestafhou-

der, evenals ondergetekende (na welgeteld 

10 minuten piste en een feeërieke heli-

koptervlucht!), helaas in het St. Vinzenz 

Krankenhaus met toch ernstige fysieke 

letsels. Gelukkig waren zij goed verze-

kerd en werden zij opgevangen door een 

enthousiaste groep vrienden die alles in 

het werk stelden om – gekoppeld met de 

nodige dosis pijnstillers – de pijn toch 

ietwat te verlichten, waarvoor dank! 

In België ging het balieleven – althans, 

voorlopig toch – zijn normale gangetje. 

Op dinsdagmiddag 18 februari organi-

seerde de Vlaamse Conferentie haar twee-

de lunch-causerie van het gerechtelijk 

jaar. Tijdens een opnieuw lekkere maaltijd 

in de Kantien bood Mr. Alain Hinderyckx 

de aanwezigen een interessante en prak-

tisch-gerichte uiteenzetting aan over de 

overdracht van het handelsfonds en han-

delshuurovereenkomsten. Een succes met 

enkel lovende commentaren!

Tot slot nog een klein woordje over 

het Stagistensouper, dat plaatsvond op 

woensdagavond 19 februari. Tijdens een 

– ietwat incidentrijke – maaltijd in Bras-

serie De Foyer, namen Mr. Elke Simon 

en Mr. Jasmien Jaques het tegen elkaar 

op in de verkiezing van nieuwe stagisten-

vertegenwoordiger, functie die ook recht 

geeft op een plaats binnen de Vlaamse 

Conferentie. Nadat de peters en meter 

van dienst de aanwezigen hadden opge-

warmd met de nodige hilariteiten, was het 

uiteindelijk Mr. Elke Simon die de winst 

in de wacht sleepte. Proficiat aan de beide 

kandidaten!

Helaas brak nadien ook in België de we-

reldwijde corona-crisis uit, waardoor de 

Vlaamse Conferentie zich genoodzaakt 

zag al haar evenementen tot nader order 

te annuleren. Ten tijde van de redactie van 

dit artikel was er nog geen duidelijkheid 

over het verder verloop van de situatie 

en de te nemen maatregelen. De Vlaamse 

Conferentie doet er alleszins alles aan 

om, in de mate van het mogelijke en 

binnen de grenzen van het toelaatbare, 

haar activiteiten zo snel mogelijk terug te 

hervatten. Wij houden u uiteraard stipt 

op de hoogte!

De Vlaamse Conferentie wenst u en al uw 

dierbaren alvast veel sterkte in deze uitda-

gende tijden, waarin gezondheid primeert 

als nooit tevoren.

De Vlaamse
Conferentie | door Maarten Devreese

In 1969 verscheen La Disparition, een lipogrammatische roman van Georges Perec, 

waarin de letter e niet voorkomt. aangezien Perec een Fransman was, schreef hij dat boek in het Frans. 

Guido van der Wiel deed de krachttoer in 2009 in het Nederlands over, 

onder de titel ’t Manco: er komt geen e in voor.

31

2020 werd goed ingezet en die lijn trok de Vlaamse Conferentie nadien met veel energie en toewijding gewoon door.
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Zo moet het leven zijn als je 80 bent. 

Na het avondeten hark ik een uurtje het 

dode mos uit het gras. Dat is een zeer 

meditatieve bezigheid en is een aanrader 

voor wie de yogales mist of voor wie 

vreest dat hij op de yoga vrouwen als 

Ingeborg en Pascale Naessens kan tegen-

komen. Als het donker wordt ga ik gaan 

joggen (eerder strompelen) of fietsen in 

de binnenstad. 

Ik kijk heel graag binnen bij de mensen 

en er is nu niemand meer op straat die 

mij betrapt wanneer ik als een voyeur 

probeer te achterhalen wat ze koken en 

naar welk programma ze precies aan het 

kijken zijn.

Zo heb ik gezien dat in het laatste huis 

van de Pieter Colpaertsteeg, waar eigen-

lijk niemand komt als hij er niet moet 

zijn, de kerstboom nog altijd staat. Waar-

om iemand zijn kerstboom nog altijd niet 

heeft weggedaan, dat is iets waarover je 

uren kan nadenken als je het dode mos 

uit het gras harkt.

Terug thuis als de weemoed komt, die nie-

mand kan verklaren, lees ik, drink ik een 

glas whisky en mis ik de laatste sigaret die 

ik tien jaar geleden heb uitgedoofd, niets 

te laat (als ik over de corona-doodsstrijd 

lees) maar toch nog steeds te vroeg. 

Dat harken, straatlopen en lezen doe ik 

niet uit passie maar omdat ik niet zo van 

bewegende beelden hou. Meestal maar 

niet altijd. “GR5” en “Cold Feet” zie ik bvb 

wel graag. “Notting Hill” en “Four wed-

dings” heb ik al minstens 5 keer bekeken. 

En ook sommige oude films, films van 

de jaren 60 in zwart-wit. Toen er minder 

auto’s waren maar wel mooiere auto’s, en 

waar er nog een sigaret opgestoken werd. 

Zoals en vooral die film “Un homme 

et une femme”. Eén van de eerste films 

(1966) van Claude Lelouch met dat heel 

droevig muziekje van Francis Lai. Ik vond 

die beelden, het verhaal, de muziek… zo 

mooi dat ik mijn eerste dochter Anouk 

genoemd heb naar de vrouwelijke hoofd-

rol.

Want dat wou ik u allemaal laten weten: 

dat Claude Lelouch, 50 jaar na datum, 

daar een vervolg heeft aangebreid. Het 

heet “Les plus belles années d’une vie”. 

Met dezelfde Trintignant en Anouk Ai-

mée maar nu 50 jaar ouder. Het is een 

film waarin eigenlijk niets gebeurt maar 

die vol zit met weemoed en poëzie. Trin-

tignant is nu een oude, demente, incon-

tinente man maar als hij lacht breekt de 

zon door. En als hij aan de jonge ver-

pleegster vraagt of ze met hem wil slapen, 

klinkt dat nog als een compliment en niet 

als een #metoo bedreiging (omdat hij die 

vraag enkel stelt omdat ze zo mooi klinkt 

en hem brengt naar de tijd waarin hij ze 

stelde) En ook Anouk is mooi gebleven, 

zeker als ze – zoals toen – met haar hand 

door haar haar strijkt.

Zo zal het ons dus vergaan als we 80 zijn. 

Tijdens het harken, of op een bankje als 

de rug niet meer mee wil, mijmerend over 

die vrouw die bleek de laatste te zijn en 

de dingen van heel lang geleden die je je 

herinnert alsof ze gisteren gebeurd zijn, 

terwijl je demente hoofd wel vergeten is 

wat er gisteren is gebeurd. 

Le jour où quelqu’un vous aime il fait très 

beau. On oublie tant de soirs de tristesse. 

Mais jamais un matin de tendresse. Jean 

Gabin zat duidelijk ook op dat bankje

“Les plus belles années d’une vie” kan je 

nu downloaden van Netflix. Als je geen 

gras hebt of mos, is het één van de groot-

ste aanraders in Corona-tijden.

 

Hou het gezond

  

| door Dirk Ruppel

Filmtip

Natuurlijk ben ik bang, maar als de angst verdwijnt ervaar ik dit als een detox-periode.

in coronatijd



33

te bewonderen via kunst achter glas https://www.kunstplatform-evergem.be/
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De Commissie
van

Stagiairs

| door Robin Verbeke

Helaas kan ik u bijster weinig vertellen 

over het reilen en zeilen van uw advo-

caat-stagiairs en de Commissie van Sta-

giairs. De lockdown verplichtte ons ons 

programma te annuleren of uit te stellen. 

Heel wat activiteiten sneuvelen hierdoor, 

waaronder onze sportactiviteit, ons com-

missieweekend, afterworks en ons debat. 

Het balieleven staat dus zo goed als stil. 

En hoewel die aanpassingen de evidentie 

zelve zijn in deze vreemde omstandighe-

den, missen we onze traditionele activitei-

ten en onze confraters.

Niettemin staan we graag even stil bij het 

stagistensouper van 19 februari 2020, één 

van de hoogtepunten van het gerechtelijk 

jaar en tegelijkertijd ook het moment 

waarop de nieuwe stagistenvertegen-

woordiger wordt verkozen. Het bleek een 

spannende avond te worden, met twee 

ijzersterke kandidates (en hun evenzeer 

ijzersterke peters en meter). Uiteindelijk 

haalde mr. Elke Simon de meerderheid 

van de stemmen, ondanks de nek-aan-ne-

krace. Proficiat! Wij kijken alvast uit naar 

haar engagement als de volgende stagis-

tenvertegenwoordiger. 

Verder kunnen we ook gelukzalig terug-

blikken naar het laatste evenement van 

de Commissie van Stagiairs, namelijk 

onze Nacht van de Stagiair op 6 maart 

2020 – hét netwerkevent voor de jongere 

Gentse advocaat. Opnieuw konden we 

rekenen op een bende enthousiastelingen 

en een grote opkomst, waaronder heel 

wat nieuwe en gekend gezichten. Zij haal-

den al snel het betere danswerken boven, 

gemotiveerd door de traktaties van uw 

Commissie. 

Wanneer we naar de toekomst (en onze 

volgende activiteiten) kijken, kunnen we 

u nog geen zekerheden bieden. Uw Com-

missie volgt de laatste stand van zaken op 

en zal haar werking herpakken van zodra 

dit mogelijk en toegelaten is. We hopen 

dat het balieleven snel heropstart en we u 

binnenkort opnieuw kunnen ontvangen 

op onze activiteiten. Volg zeker onze fa-

cebookpagina ‘Commissie van Stagiairs 

balie Gent’ om op de hoogte te blijven van 

de laatste nieuwtjes en onze toekomstige 

activiteiten.

De lockdown blijkt ook andere effecten 

te hebben, die ook advocaat-stagiairs 

treffen. Om die reden wensen wij een 

oproep te doen naar alle stagiairs en hun 

stagemeesters om hun verplichtingen 

naar elkaar toe niet te vergeten. Een ver-

minderde werklast, telewerk en de plotse 

nood een flexibiliteit leggen nieuwe druk 

op de onderlinge relaties. Dit neemt niet 

weg dat de stageverplichtingen (zowel van 

stagemeester naar stagiair als van stagiair 

naar stagemeester) blijven gelden. In die 

zin liet de Orde van Vlaamse Balies begin 

april weten dat een verminderde werklast 

of de lockdown-maatregelen niet aanzien 

kunnen worden als een verminderde 

beschikbaarheid, dan wel niet leiden tot 

een schorsing van de stageovereenkomst 

of het stopzetten van de wederzijdse sta-

geverplichtingen. Wij hopen dan ook op 

een redelijke en menselijke houding ten 

opzichte van elkaar.

Wij hopen we dan ook dat onze sector 

lessen kan trekken uit deze bevreemdende 

periode. Zaken die vroeger onmogelijk 

leken, blijken plots haalbaar. Telewerken, 

videocalls, virtuele zittingen en digitale 

neerleggingen zijn even de norm en gera-

ken ingeburgerd. Deze zaken bieden op-

portuniteiten en kunnen ook post-corona 

blijven bestaan, voor zover we die een 

kans kunnen geven. Wij kijken alvast vol 

goede moed uit naar de toekomst van de 

advocatuur. 

Waarde confraters,
Opnieuw mag ik het leven van een advocaat-stagiair kort even uit de doeken doen. 

Natuurlijk vanop veilige afstand en mits respect voor de geldende maatregelen. 



Contactinfo
Vanbreda Risk & Benefi ts
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Tel. + 32 3 217 67 67
info@vanbreda.be

Het is makkelijk verloren lopen in de verzekeringswereld. 
Vanbreda Risk & Benefi ts toont u graag de juiste weg naar een verzekeringsplan 
beroepsaansprakelijkheid op maat.
Als toonaangevende verzekeringsmakelaar en consultant leveren wij op dit 
vlak reeds jarenlang oplossingen aan de Ordes van Advocaten en de Orde van 
Vlaamse Balies.
Bent u als advocaat in het bezit van een kunstcollectie, dan kunt u terecht 
bij onze Fine Art Division. Dankzij onze exclusieve samenwerking met 
nicheverzekeraars in kunst- en antiekverzekeringen én gespecialiseerde 
experten, kunnen wij u nu ook een verzekering op maat van uw privécollectie 
garanderen.
U merkt het: zowel in uw beroeps- als in uw privéleven kunt u vertrouwen op 
Vanbreda Risk & Benefi ts.

www.vanbreda.be  /  www.eosrisq.be

Een verzekeringsplan op uw maat?
Wij helpen u graag op weg.

advertentie_BXL.indd   1 1/09/2011   10:36:19

4000 aangesloten advocaten, 
dat pleit voor Xerius!
Luister naar de argumenten van uw confraters en sluit ook aan bij Xerius, 
het grootste sociaal verzekeringsfonds voor advocaten.

Overstappen naar Xerius is gratis en gemakkelijk 
via www.xerius.be/overstappen

UW VOORDELEN

advies van topkwaliteit

toegang tot de informatie 
in uw digitaal dossier

de laagste werkings-
kosten in de sector: 
slechts 3,05%

gratis persoonlijke 
pensioenberekening en 
bijhorende begeleiding
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Romeinsesteenweg 564 A  
1853 Grimbergen 

(Strombeek-Bever) 
T 02 304 11 11 
F 02 304 11 10 

info@precura.be 
www.precura.be

Uw professionele carrière draait wellicht op volle toeren, maar er zijn van die dingen die u niet ziet aankomen 
– waarschuwingssignalen of niet: een depressie, burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid 
tot gevolg. PRECURA biedt u op dat moment een stevige bescherming tegen inkomensverlies. Bij PRECURA 
bent u méér dan een polisnummer alleen. Zo zorgt onze Disability Case Manager (DCM) voor een persoonlijke 
begeleiding in geval van ziekte of ongeval. 

U kiest bij PRECURA zélf de hoogte van uw vervangingsinkomen. Via uw Balie kan u zich aansluiten bij de 
collectieve Basiswaarborg “Prevoca”. U kan uw dagvergoeding ook optrekken “à la carte” via onze individuele 
inkomensverzekering “Precura”. Tot slot kan u zich ook via uw advocatenkantoor supplementair verzekeren 
onder de noemer “Prevoca Office”. Sta even stil bij het belang van uw inkomensverzekering en contacteer ons: 
02 304 11 11. Wij zorgen voor uw financiële gemoedsrust.

www.precura.be 

PRECURA, uw verzekering tegen 
inkomensverlies bij ziekte en ongeval.

Prevoca

Uw collectieve  
inkomens- 

verzekering 
via uw Balie

Precura

Uw bijkomende 
individuele  
inkomens- 

verzekering

Prevoca Office

Uw collectieve 
inkomens- 

verzekering op 
maat van  

kantoren en 
associaties

Omzetverzekering 
Precura PRO

Bescherm uw 
inkomen en de 
omzet van uw
vennootschap  
bij ziekte en 

ongeval


