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Voetballiefhebber of niet, het verslag van Thomas over het WK 

leest als een thriller, blader snel door naar pagina 6 en geniet 

nog even na.

Nagenieten kan ook met de collage van alle plaatsen ter 
wereld waar Strop & Toga 51 verslonden werd: van  
Afrika tot in Amerika en ver daarbuiten:-). Het doet de 
redactie heel veel deugd om te zien dat ons themanum-
mer, ondanks de bagagebeperkingen van sommige vlieg-
tuigmaatschappijen, in menig koffer belandde.
Het valt trouwens op dat de gebruikelijke klaagzang 
“de gerechtelijke vakantie duurt veel te lang en dient de 
rechtsonderhorige niet” dit jaar nog niet is gevallen.  
De riem afleggen doet deugd en is noodzakelijk om in 
september fris aan de start te verschijnen.

We keren even terug in de tijd naar aanleiding van het 
50-jarig bestaan van de wetswinkel. De rebellen van 
weleer hebben een geslaagde mars door de instellingen 
volbracht. Dit toont nogmaals aan dat engagement nooit 
een vies woord mag zijn, maar eerder een visie in het 
leven zou moeten zijn.
Eén van de oprichters van de wetswinkel is confrater Van 
Hende die recent zijn toga aan de wilgen hing. Na het 
lezen van zijn afscheidsinterview lijkt maar één woord 
gepast: respect. Tomeloos respect voor hem maar ook 
het respect dat hij zelf betoont.

Wist u trouwens dat één van onze confraters vliegt?  
Dit mag u dus zeer letterlijk interpreteren, zo blijkt uit 
het interview met mter. Serge Van Eeghem. Advocaten 
Plus vlooide het uit, maar slaagde er jammerlijk genoeg 
niet in een vlucht mee te versieren.

Ik ben ook bijzonder blij dat Eva De Bock als oud-con-
frater ons even inwijdt in haar actuele boeiende bezighe-
den. Bootcamp here we come!

Helaas moesten we ook afscheid nemen van twee con-
fraters; mr. Dammans die op vele terreinen een meer 
dan verdienstelijk advocaat was en mr. Frans Baert, onze 
numero uno. Zoals de stafhouder het zo mooi omschreef 
op de uitvaart: gepassioneerd door het recht en door 
rechtvaardigheid. Mr. Baert, u zal gemist worden.

Togapraat
Wie anders dan onze voetbalmannen, wereldkampioenen, 

konden de cover van dit nummer sieren?

| door Griet Van Durme



4

Een historische lapsus van een raadslid 

indachtig: ‘het is niet allemaal kommer en 

kwijl’, mag er wat tegengewicht worden 

geboden aan de zwartkijkers die vooral op 

sociale media het hoge woord voeren en 

almaar op negatieve wijze ventileren over 

de advocatuur.

Er valt niet aan te twijfelen dat deze pre-

dikers ook alle antwoorden en wijsheden 

in petto hebben, maar zo nu en dan mag 

ook op de onmeetbare verdienste van de 

advocatuur en haar leden worden gewe-

zen.

Zonder advocaten geen rechtstaat.

De kwaliteit van de rechtstaat staat of valt 

met de kwaliteit van de advocatuur, haar 

kennis, haar eruditie en welbespraakt-

heid, haar gevatheid en pertinentie, haar 

gezond verstand, haar inzicht, haar focus 

op het belang van de cliënt, maar ook 

haar ruggengraat en haar eis gehoord te 

worden.

| Stafhouder Marnix Moerman 

Woord 
van de Stafhouder

Het gaat goed met de balie.

Evident leest u in de titel een onheuse 

veralgemening. 

Hoogstens heb ik gepoogd met deze 

stelling uw aandacht te trekken. Dichter 

bij de waarheid: het gaat goed met een 

deel van de balie, net zoals het goed gaat 

met een deel van de magistratuur. Dit 

is de logica zelve, zoals yin niet zonder 

yang kan, zo kan de balie niet zonder de 

magistratuur. Is de éne in crisis, dan de 

andere ook. Is de andere zoekende, dan de 

éne ook. Geen van beide floreert zonder 

de andere. Goede advocaten maken goede 

magistraten, en omgekeerd.

Waarde Confraters,
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In de vermelde studie staat zeer nadruk-

kelijk dat politierechters een essentiële 

rol voorbehouden voor de zitting en de 

gelegenheid aldaar inzicht te krijgen in de 

‘contextualisering’ van de feiten en dus 

ook de persoonlijke situatie van de over-

treder. Is dit een voornemen dat botst op 

praktische hindernissen? In elk geval laat 

dit grote belang zich bij een minderheid 

van de politierechters te weinig aftekenen 

ter zitting zelf.

Ook de te sterke verschillen in de straftoe-

meting door de politierechtbanken laten 

toe de vraag te stellen hoe daaraan moet 

geremedieerd worden.

De weg is vooruit. Samen stroomop-

waarts. Veel liever focus ik dan ook op 

de positieve en constructieve initiatie-

ven. Die zijn overigens in overtal. De 

menselijkheid en het respect voor de 

tegenspraak die we mogen ontmoeten in 

de vredegerechten en de Gentse correcti-

onele rechtbanken, de initiatieven in de 

bouwkamer, de drugbehandelingskamer, 

de familierechtbank, de schikkingskamer 

en vele andere.

Door deze positieve en waardevolle ini-

tiatieven te noemen en te roemen, kun-

nen we enkel hopen dat ze inspirerend 

werken, maar waar chronische wantoe-

standen groeien en deze zichzelf verme-

nigvuldigen, kunnen we niet zwijgzaam 

toekijken.

Dus, beste balie, als u de mond wordt 

gesnoerd op zitting of tijdens een verhoor, 

als u geconfronteerd wordt met onheuse 

vragen of opmerkingen, als u drie-vier-

vijf uur moet wachten ... en u laat dit 

gebeuren zonder passende en hoffelijke 

stellingname, dan gaat het niet goed met 

de advocatuur.

Ontmoet u daarentegen een luisterbereid 

magistraat, efficiënt georganiseerd, op-

lossingsgericht en vriendelijk, weet dat 

dan te waarderen en besef dat jouw yang 

verondersteld wordt evenwaardig en com-

plementair te zijn.

Ik wens u van harte een mooi en gezond 

nieuw gerechtelijk jaar toe. Mijn deur 

staat steeds voor elk van u open.

Woord 
van de Stafhouder

Die ruggengraat en eis om gehoord te 

worden, valt niet te onderschatten bij die 

minderheid aan magistraten die neigt 

naar minachting voor de balie. Ongelimi-

teerde wachttijden op zitting, rechtspraak 

op basis van zelf ontwikkelde en onge-

schreven parameters voor straftoemeting1, 

onderbreking van de verdediging, onvol-

doende aandacht voor de casuïstiek, ... het 

bevordert onze rechtstaat niet. Tijd zal 

uitwijzen wat enkele politierechters tegen-

woordig drijft.

De kans bestaat dat ze opgaan in de strijd 

voor het grote gelijk. De kans is minstens 

zo reëel dat de politierechters en de balie 

van elkaar vervreemden. Ook de balie 

heeft hierin een taak om zich de taal van 

de politierechters eigen te maken. Ver-

keer is nu nog veel meer dan vroeger een 

maatschappelijk doorwegend fenomeen 

met gigantisch risico voor economisch 

én menselijk kapitaal. Politierechters zijn 

daarvan doordrongen, beheersen en be-

handelen de materie voltijds. Hun focus 

lijkt soms te verschillen van deze van de 

advocaat. Onze meerwaarde is nochtans 

buitengewoon groot. 

Waarde Confraters,

1Delannoy, S., Verwee, I. & Nieuwkamp, R. (2022). Het 
bestraffingsproces in de Belgische politierechtbanken 
en de invloed van niet gereglementeerde factoren- 
Onderzoek naar gestandaardiseerde cases – Vignetten, 
Brussel: Vias Institute, blz. 56-57.
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ON TOP
  of the world



Het tornooi in Marrakesh ging uiteraard 

niet door in 2020, en ook de uitgestelde 

editie 2021 werd geschrapt. Vijf spelers 

van het team in Limerick moesten verstek 

laten om verschillende redenen: Marten 

Dejaeger, Pieter-Bram Lagae, Dieter De 

Wulf, Kristiaan Vandenbussche en Ruud 

Tack. Ze werden allen uiteraard ten zeer-

ste gemist, maar er werd tijdig naar ver-

vangers gezocht. Deze werden gevonden 

in de eerste plaats uiteraard aan onze ba-

lie, maar ook in de persoon van Klaas Van 

Dorpe van balie West-Vlaanderen en twee 

door het reglement toegelaten studenten 

rechten, Niels Van den Bossche, vierder-

jaarsstudent aan de VUB en Arne Sabbe, 

laatstejaars student aan de Universiteit 

Gent en doelman bij Roeselare. Maar ook 

nieuwe teamleden en Gentse confraters 

Selçuk Bulut (net als Ben Leyman tot op 

beloftenniveau gespeeld bij AA Gent), Si-

mon Alayu Teffera en Nicolas De Mulder 

zorgden voor kwaliteit, waardoor zonder 

niveauverlies op elk moment kon gewis-

seld worden tijdens het tornooi. Op Arne 

Sabbe rustte de zware taak Pieter-Bram 

Lagae te vervangen, ons trouwe sluitstuk 

al vele jaren en tevens onder de lat op het 

EK. Arne deed dit met een enorme drive, 

zelfzekerheid en natuurlijke klasse. Een 

waardige vervanger van Pila. 

Heel wat onverwachte selectiewijzigingen 

dus. Neem daarbij een vrij spectaculair 

schaatsongeval waarvan de auteur zelf het 

slachtoffer werd begin 2021, en het weze 

duidelijk dat deelname aan het WK 2022 

dat doorging in Marrakesh van 7 tot en 

met 15 mei 2022 een kwestie was van vol-

harden, steun van de balie en het rotsvaste 

geloof dat we voetbalkundig geen enkel 

team van welk continent dan ook zouden 

moeten vrezen. 

Op zaterdagavond 7 mei, om te kunnen 

wennen aan de temperaturen waarin 

zou moeten gespeeld worden, had coach 

Jacques Poppe een eerste training ingelast 

ter plaatse. Vrij snel bleek dat iedereen 

blessurevrij was en klaar voor de strijd. 

Zelfs de stilstaande fases werden nog eens 

geoefend, tientallen corners vlogen door 

de Marokkaanse avondlucht, plaatselijke 

kinderen keken het goedkeurend aan.  

De staff, T1 Jacques Poppe, T2 Tom De 

Clercq, T3 Gökhan Kurtulus en kine 

Michel De Serrano zagen dat het goed 

was. Nu enkel de loting van de groepsfase 

diezelfde avond afwachten, en dan ont-

ploffen op zondag was de boodschap.

Groepsfase

Op de officiële loting zagen we teams uit 

alle windstreken hun opwachting maken. 

Van gefocuste Brazilianen, over Mexica-

nen die eerder galeiboeven leken dan ad-

vocaten tot de immer sympathieke leden 

van de Barreau de Abdijan en Barreau de 

Congo. Maar ook de enige ploeg waar we 

drie jaar geleden in Limerick tegen ver-

loren (gelukkig in de groepsfase én niet 

verdiend), namelijk Barreau de Marseille, 

maakte haar opwachting. Daarnaast over 

de verschillende leeftijdsgroepen heen 

ploegen uit onder andere Monogolië, 

Costa Rica, Israël, Tunesië, Ivoorkust, 

Chili, Argentinië, Japan, Azerbeidjan, 

Oezbekistan, Portugal en Guatemala. Een 

heel divers gezelschap dus. Wij namen 

deel aan het open en dus sterkste tornooi. 

We werden geloot in een groep met In-

donesië, Mexico en Casablanca. Tevens 

werden we aangewezen om de openings-

wedstrijd te spelen op zondag 8 mei om 

13u tegen Indonesië, aansluitend op de 

officiële openingsceremonie.

Zondag 8 mei: openingswedstrijd Ghent 
Lawyers Football Team – Indonesië 5-0
Sir Matt Busby: “I do not worry about con-

ceding goals because I know my forwards 

will double it at the other end.”

Ik heb toch al wat vreemd gedrag gezien 

van ploeggenoten en tegenstrevers door 

de jaren heen, maar toen ik vanop mijn 

terras in ons bijzonder aangenaam ho-

tel in Marrakesh op zondag om 7 uur 

’s morgens een speler van Indonesië de 

wedstrijdopwarming zag aanvatten rond 

het zwembad, fronste ik toch de wenk-

brauwen. Enige lenigheid moest ik hem 

wel toeschrijven, de voetbalkwaliteiten dat 

zou toch nog moeten blijken.

Toen de wedstrijd een aanvang nam bleek 

dat we voetballend en fysiek duidelijk de 

meerdere waren van onze tegenstrever, 

maar dat enig trek -en duwwerk niet werd 

geschuwd door de heren uit Jakarta. Net 

een door ons de avond ervoor getrainde 

hoekschop leidde echter tot de openings-

treffer met het hoofd door Maxim Van 

Eeckhout. Nadien werd ons overwicht 

vertaald in een 3-0 ruststand en een 5-0 

eindresultaat. De trainer van de tegen-

strever had dit blijkbaar niet echt zien 

aankomen, en maakte een enigszins aan-

geslagen indruk. Het was tenslotte hun 

debuut op een WK, en men had eerder 

een gezellig onderonsje verwacht bij de 

openingswedstrijd. Maar daarvoor waren 

we nu niet bepaald uit Gent afgezakt naar 

Marokko tijdens een voor advocaten altijd 

bijzonder drukke meimaand. De kop was 

er in elk geval af, en we richtten ons nu op 

de Mexicanen, ondertussen gescout door 

iemand van onze staff.
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Even recapituleren. Zondag 23 juni 2019 werd Ghent Lawyers Football Team Europees Kampioen in Limerick (Ierland),

 na in de finale met strafschoppen Budapest te hebben verslagen. Diezelfde avond op de terugvlucht vanuit Dublin 

werden plannen gesmeed om voor het eerst in het bijna 70-jarige bestaan van het voetbalteam van onze balie 

deel te nemen aan het WK. Tussen droom en daad staan wetten en praktisch bezwaren wist echter Willem Elsschot

 reeds lange tijd geleden, en het effectief aan de aftrap staan op 8 mei voor de openingswedstrijd 

tegen Indonesië mag een klein wonder heten.

Reeds ingeschreven voor de editie 2020 met een nagenoeg intacte selectie, overspoel-
de Covid-19 plots als een vloedgolf de hele planeet en ruim twee jaar was niets nog 
hetzelfde. 



Maandag 9 mei: Ghent Lawyers Football Team - Mexico 3-1 
Hugo Sanchez, Mexicaanse voetballegende: “Whoever invented 

football should be worshipped.”

De Mexicanen waren duidelijk met een grote delegatie afgezakt 

uit Torreon-Laguna, hun thuishaven. Het weze gezegd dat de 

sfeer niet bepaald vriendschappelijk was voor de wedstrijd. 

Dit werd er niet beter op toen ik mijn collega-kapitein een vrij 

harde stomp in de rug gaf tijdens een duel in het begin van de 

wedstrijd, en al helemaal niet toen we na slechts een half uur na 

een echt goede start reeds 3-0 voor stonden. De rust moest raad 

brengen bij onze tegenstrever, maar deze raad bleek vooral te be-

staan uit het proberen ons het voetballen te beletten door nogal 

wat fouten te maken en vooral ook door het provoceren. Sommi-

ge gedragingen van de mannen uit Midden-Amerika zal ik niet 

beschrijven, maar neem gerust aan dat het een advocaat, voetbal-

schoenen aan of niet, niet betaamt. Door een strafschop gefloten 

tegen ons werd het nog 3-1, maar de overwinning was verdiend. 

Handjes werden amper geschud. On to the next one. De kans be-

stond dat we de Mexicanen nog zouden tegenkomen in de knock 

out fase, want het was geen slechte ploeg. Dat beloofde.

Dinsdag 10 mei:  
Ghent Lawyers Football Team – Casablanca 7-1 
Marcello Lippi: “It seems the tradition and prestige of Italian Ghent 

football has once again been recognized.”

De uitslag laat het wellicht niet vermoeden, maar het was eigen-

lijk geen walk over. 

Wat echter even in herinnering moet worden gebracht is dat elke 

wedstrijd op het tornooi bestaat uit 80 minuten (twee keer 40’). 

Dit betekent dat de kracht van elke team bestaat uit de kwaliteit 

en fysieke paraatheid van de volledige kern. En reeds bij de derde 

wedstrijd op drie dagen ziet men verval bij tegenstrevers die net 

iets minder fysiek gewapend zijn. 

Dit bleek ook het geval bij onze confraters uit Casablanca. Voet-

ballend zeker niet slecht, maar het licht doofde eigenlijk al stilaan 

na 50 minuten. En dan kan het uiteraard snel gaan tegen een 

team waar zonder veel kwaliteitsverlies kan gewisseld worden. 

Onze immer perfectionistische coach ergerde zich nog aan het 

tegendoelpunt, dat eigenlijk echt wel buitenspel was, maar de 

groepsfase werd afgesloten met goed spel en nauwelijks echte 

blessures. Het was zaak nu van de rustdag gebruik te maken om 

iedereen topfit aan de aftrap te krijgen van de kwartfinale.

Donderdag 12 mei, kwartfinale Ghent 
Lawyers Football Team – Indië (Goa) 7-1
Sachin Tendulkar, legendarisch Indisch 

cricketer: “I just keep it simple. Watch the 

ball and play it on merit.”

Ik hou sinds mijn studies in Londen van 

de integere en gentleman’s sport cricket. 

Onze tegenstrevers uit Goa zagen er zo 

op het eerste zicht eerder cricketers uit, 

specifiek batsmen dan nog. De ploeg was 

opnieuw gescout door onze staff en hun 

uitslagen waren eigenlijk helemaal niet 

slecht, maar ze haalden toch maar net de 

kwartfinale. De wedstrijd was eigenlijk 

vrij snel beslist, de tegenstrever was ofwel 

fysiek op, ofwel technisch niet voldoende 

bekwaam om te kunnen strijden met 

gelijke wapens. Waarschijnlijk beide.

Waar ze wel in uitblonken was in sports-

manship. De balie van Goa werd verte-

genwoordigd door confraters die bijzon-

der goedgemutst, respectvol en collegiaal 

waren, zelfs na een zware nederlaag. Op 

de bus terug van de wedstrijd richting 

hotel werd verbroederd, werden foto’s ge-

nomen en werd ons zelfs een aandenken 

van hun balie overhandigd. 

De herinneringen aan de Indische con-

fraters zijn dan ook warm, balievoetbal is 

zoveel meer dan het sporten alleen. Onze 

contacten met de Afrikaanse confraters 

uit Ivoorkust en Congo, die in hetzelfde 

hotel als ons verbleven, waren trouwens 

van eenzelfde hartelijkheid. Het zijn 

toch herinneringen die bijblijven. Ook 

de vrienden uit Palermo, die we reeds 

leerden kennen in Limerick, bleken drie 

jaar later opnieuw bijzonder collegiaal, 

vriendelijk en genietend van het mooie 

tornooi. Hun eilandgenoten van Catania 

bleken trouwens van eenzelfde mooie 

mentaliteit blijk te geven, net als de Ar-

gentijnse ploeg in ons hotel verblijvend 

en de Brazilianen die het tornooi in de 

+35-reeks wonnen en ons na de finale 

speciaal opwachtten om ons te feliciteren 

met de tornooizege.
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Vrijdag 13 mei, halve finale Ghent  
Lawyers Football Team - Casa Ayjal 
Casablanca 3-0
Howard Wilkinson: “I am a firm believer 

that if you score a goal the other team has 

to score two to win.”

Door een speling van het lot kruiste 

ook het andere team van de balie van 

Casablanca ons pad. Op hun weg naar 

de halve finale schakelden ze ondermeer 

Mexico uit, team reeds supra beschreven. 

Deze ploeg van Casanblanca was een stug 

team, weinig communicatief en weinig 

confraterneel / sportief. Een moeilijke 

tegenstrever zondermeer, wat evident 

wel mocht verwacht worden in de halve 

finale. Uiteindelijk werd de ban gebroken 

door een duidelijke strafschopovertreding 

op Brecht Cnockaert, een van onze spit-

sen. Eenmaal de voorsprong verworven 

moest de tegenstrever komen en kwam 

er veel meer ruimte, waar we dankbaar 

gebruik van maakten. Omdat we op het 

gehele tornooi maar drie doelpunten te-

genkregen werd de wedstrijd vaak in een 

beslissende plooi gelegd eenmaal we op 

voorsprong kwamen, wat ook in de halve 

finale dus het geval was. 

Na de wedstrijd waren we nog op tijd om 

op het naburige terrein de strafschoppen-

serie van de andere halve finale tussen een 

panScandinavisch team van internatio-

naal kantoor DLA Piper en balie Marseille 

mee te pikken. De eindstand na 80 minu-

ten was 1-1. Na een nagelbijtende penal-

tyreeks trokken de mannen van Marseille 

aan het langste eind. 

Marseille had in de kwartfinale Barreau 

de Paris uitgeschakeld, misschien wel de 

moeilijkste te omzeilen klip voor hen en 

een wedstrijd met heel wat strijd. 

Gent - Marseille dus in de finale, all to 

play for. Raymond Goethals zou er zich 

eens goed voor gezet hebben.

9

Sachin Tendulkar, legendarisch Indisch cricketer: 

I just  
keep it simple. 
Watch the ball 
and play it 
on merit.”

“
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heb je nu eenmaal bij schoten vanop 30 

meter. Ondertussen was al gebleken dat 

ook Dominique De Waele, Brecht Cnoc-

kaert en Michiel Van Lerbeirghe niet af te 

stoppen waren, het was dan ook dweilen 

met de kraan open bij de Fransen. Bij 

een 1-0 ruststand werden de koppen 

nogmaals bij elkaar gestoken, en werd 

gevraagd rustig te blijven en kordaat op 

zoek te gaan naar de beslissende treffer. 

Deze viel uiteindelijk slechts rond minuut 

70, toen een zoveelste rush van Michiel 

uitmondde in een doelpunt in de rech-

terbenedenhoek. Marseille lag uitgeteld 

tegen het canvas, bijna alle wisselspelers 

bij ons kregen nog wat extra speeltijd en 

het eindsignaal weerklonk spoedig. Enor-

me tevredenheid, zelfs enige euforie, bij 

spelers en staff. De cijfers zeggen alles: 6 

wedstrijden gewonnen, 27 doelpunten ge-

maakt en 3 tegen, en vele lofbetuigingen 

van andere ploegen en van de organisatie. 

Het hoeft geen betoog dat onze T1, de 

onvervangbare Jacques Poppe, het van op 

een afstand met enorme blijdschap maar 

ook trots allemaal aankeek. Wat hij niet 

kon vermijden echter, was dat hij nog in 

de lucht werd gegooid door het volledige 

team. Sommige gebruiken mogen immers 

nooit verdwijnen. 

Kers op de voetbaltaart was nog dat Do-

minique De Waele de trofee voor beste 

speler van het tornooi kreeg, welke hij 

omringd door de voltallige Argentijns 

vrouwenvoetbalselectie trots aan het pu-

bliek op de gala-avond kon presenteren. 

Voetbal moet niet altijd oorlog zijn.

Ik houd eraan de volledige staff, spelers-

groep en uiteraard de balie uitdrukkelijk 

te bedanken voor de schitterende erva-

ring. Mooie tijden als deze blijven altijd 

bij, wat morgen ook brengt.

Zaterdag 14 mei 20u, finale Ghent La-
wyers Footbal Team - Barreau de Mar-
seille 2-0
Rinus Michels: “Voetbal is oorlog.”

Ware Bernard Tapie nog in leven geweest, 

enige match fixing was niet denkbeeldig 

geweest. Toch zorgde onze tegenstrever 

onbedoeld nog voor sportieve invloed 

voorafgaand aan de finale. De veruit beste 

scheidsrechter van het tornooi, een man 

die in Frankrijk meer dan een decennium 

gefloten heeft in de eerste klasse, werd 

omwille van zijn Franse nationaliteit niet 

aangeduid als scheidsrechter voor de fina-

le. Hij werd vervangen door een Marok-

kaans referee die dan wel al wedstrijden 

in de African Champions League en zelfs 

op het echte WK had gefloten maar een 

zwakke indruk liet in onze openingswed-

strijd tegen Indonesië. 

Onze vrees werd bewaarheid, de man had 

de wedstrijd niet onder controle, wat in 

de kaart speelde van Marseille. Immers zij 

wisten maar al te goed dat het vertragen 

van het spel middels het maken van fout 

na fout, en middels het klagen en zagen 

richting de ref, waarschijnlijk hun enige 

kans zou zijn de finale te winnen. Deze 

strategie werd dan ook vanaf minuut één 

openlijk toegepast door les Marseillais, en 

het maakte de wedstrijd er niet mooier op 

noch aangenamer om te spelen. Vooral 

Maxim Van Eeckhout, die onhoudbaar 

was in de eerste helft, werd geviseerd. De 

realiteit is dat men probeerde hem een 

blesure te doen oplopen, wat om zoveel 

verschillende redenen onaanvaardbaar is. 

Wraak kan echter zoet zijn en omstreeks 

het half uur knalde Maxim op zijn eigen 

typische manier de bal met links in de 

winkelhaak. Deze wondermooie treffer 

kon zelfs door de Zuid-Fransen niet 

ernstig worden betwist bij de referee, dat 

GHENT LAWYERS FOOTBALL 
TEAM MUNDIAVOCAT  
MARRAKESH 2022:

Spelers
  
Arne Sabbe, Club Roeselare

Maxim Van Eeckhout, SK Lochristi

Dominique de Waele, SK Lochristi

Hendrik Sonck, KVK Ninove

Christoph Neus,  
KFC Sparta Waasmunster,

Michiel Van Lerbeirghe,  
FC Lembeke

David Delefrotrie, SK Vinderhoute

Brecht Cnockaert, KFC HO Kalken

Nicolas De Mulder, KSV Melsen

Olivier Speltdooren, SK Lochristi

Guus Vandekerckhove, SK Lochristi

Thomas Gillis, SK Ooidonck Leerne

Selçuk Bulut
Simon Alayu Teffera
Klaas Van Dorpe
Niels Van den Bossche
Ben Leyman
Thomas Vermeesch
Tom Liessens

Staff

T1 Jacques Poppe
T2 Tom De Clercq
T3 Gökhan Kurtulus
Kine Michel De Serrano
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Epiloog

Terugkijkend op bijna 70 jaar voetbal aan 

onze balie wil ik nog een oprecht en har-

telijk woord van dank richten aan een-

ieder die ooit de voetbalschoenen heeft 

ondergebonden en onze balie heeft ver-

tegenwoordigd op het terrein. Sommigen 

hebben de balie verlaten, sommigen zijn 

thans substituut Procureur des Konings, 

substituut Procureur-generaal, rechter of 

raadsheer, gerechtsdeurwaarder of nota-

ris, de meesten zijn uiteraard advocaat: 

nog steeds of reeds op pensioen. Sommi-

gen zijn spijtig genoeg niet meer bij ons. 

Eenieder zal zich wel herinneren hoe het 

was om in de toch wat oubollige kleed-

kamers van de vroegere GUSB-terreinen 

aan de Watersportbaan zich in de soms 

wat versleten tenuetjes en broekjes te 

murwen alvorens over de looppiste naar 

ons thuisterrein te lopen. Net zoals eenie-

der zich wel een of andere druilerige ver-

plaatsing op woensdagavond naar pakweg 

Nijvel, Brussel of Mechelen voor de geest 

zal kunnen halen. Daar werd vaak de 

basis gelegd voor blijvende collegialiteit 

tussen confraters. Laat het nu net dat zijn 

waar onze balie zich toch onderscheidt 

van andere: nog steeds echt bestaande 

solidariteit, samenhang, positivisme en 

zin voor vernieuwing. Gentenaars zijn 

tenslotte steeds hun eigen weg gegaan, 

laat ons daar het voorbeeld blijven geven 

aan anderen. 

I do not worry about conceding 
goals because I know my forwards 
will double it at the other end.”

“

Sir Matt Busby: 
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Filip Van Hende
| door Laura Otte 
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S&T: Op het moment van dit interview zijn 
we één maand na de officiële start van uw 
pensioen, hoe gaat het met u?
FVH: Ik heb nog altijd het gevoel dat ik met 

verlof ben. Ik ben nu nog twee à drie keer 

per week op kantoor omdat ik nog van alles 

moet afsluiten. Ik denk dat ik dit nog een 

jaar zal doen, maar ik kom en ik ga wanneer 

ik zin heb. Ik heb dus nog niet het gevoel dat 

ik gestopt ben met werken. Omwille van de 

problematieken rond straf en strafmaat ga 

ik mij wel terug inschrijven aan de Universi-

teit van Gent en het vak penologie volgen. Ik 

ben dat project al eens eerder gestart toen ik 

ook al het plan had om te stoppen maar het 

is mij toen niet gelukt. Ik had mij toen ook 

al ingeschreven aan de Universiteit maar ik 

stond er niet bij stil dat het semestriële vak-

ken waren en de lessen dus 3 à 4 uur duur-

den. Dit was natuurlijk niet te combineren 

met mijn voltijds werk als advocaat. Het 

tweede dat ik terug wil opnemen is koken. 

Ik besloot bij mijn eerste pensioenplan om 

met een aantal vrienden kookles te volgen 

in het volwassenonderwijs. We hebben daar 

ongelofelijk veel plezier beleefd. Dat diplo-

ma heb ik dus wel behaald. Dat ga ik nu ook 

terug opnemen. Verder plan ik hier en daar 

nog een voordracht te geven, het liefst voor 

de gewone mens en niet voor een bevoor-

recht publiek omdat ik geloof dat er daar 

nog het meeste kan worden meegegeven. 

Zie het als een tegengewicht op alles wat in 

de krantenkoppen verschijnt en vaak haaks 

staat op de inhoud.

S&T: We beginnen bij het begin, u start 
in 1974 aan de balie in Gent, was het 
strafrecht vanaf dag 1?
FVH: Ik heb twee jaar en een beetje stage 

gedaan in bouwrecht, bij Robert Van 

Staey. Ik heb mijn stage dus niet volledig 

afgewerkt. Robert Van Staey had 1 grote 

klant, de federale verzekeringen en dus 

ging ik ’s morgens naar het vredegerecht 

en ging ik het lidgeld gaan invorderen 

voor de federale verzekering (aannemers 

waren verplicht verzekerd bij de federale 

verzekeringen). Eigenlijk had ik toen niet 

veel meer gezien buiten het vredegerecht. 

’s Middags had ik dan de ene expertise 

na de andere en trok ik Vlaanderen rond 

met een aftandse wagen a rato van plus-

minus 500 BEF per maand, waar ik dus 

amper mijn benzine mee kon betalen. Ik 

reed toen ook heel vaak verloren want er 

waren geen computers of GPS’en. En als 

er naar een nieuwe woning moest gegaan 

worden dan moest ik dit vaak aan een 

plaatselijke boer vragen die het meestal 

zelf niet wist. Ik ben dus dikwijls terug 

naar huis gekeerd louter en alleen omdat 

ik de woning niet had gevonden. Ik heb 

toen wel besloten zelf nooit te bouwen, ik 

betrouw sindsdien geen enkele aannemer 

meer. Met het strafrecht ben ik vervolgens 

begonnen via de pro-deozaken, dat was 

toen wel nog een volledig ander systeem. 

De zaken werden u toebedeeld op de 

rechtbank. Er was toen heel weinig inte-

resse voor strafzaken. 

Interview

Na een carrière van 48 jaar als strafpleiter is zijn faalangst gaan lig-

gen maar is zijn vastberadenheid en engagement voor thema’s als 

‘straf, strafmaat en strafuitvoering’ alleen nog maar gegroeid, omdat 

dat volgens hem het scharnier is van het al dan niet geloven in de 

rechtsstaat. Strop&Toga bracht, met plezier, een bezoek aan Mter. 

Filip Van Hende (71). 

Eind juni van dit jaar hing één van onze gekendste Gentse strafpleiters zijn toga aan de haak, 

omdat het naar eigen zeggen ‘tijd was’. Een eerdere poging was mislukt. 

Hij was een ‘soixante-huitard’ en onder meer één van de oprichters van de wetswinkel*, 

hij zette mee zijn schouders onder het Gentse pilootproject van de Drugbehandelingskamer en VZW De Sleutel 

en zetelt nog voor heel even in de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 

en occasionele redders. Hij startte na zijn stage met 4 collega’s een praktijk aan de Baliestraat, 

voornamelijk omdat men ervan sprak daar een metrolijn aan te leggen. De metrolijn kwam er nooit, maar het kantoor bleef. 

* de wetswinkel: was opgericht door studenten met als doel het meer  
begrijpelijk en toegankelijk maken van het recht, in het voorjaar werd het 
vijftigjarig bestaan gevierd. Zie p. 16



S&T: Tijden veranderen, wat heeft u zien 
veranderen binnen de muren van de 
rechtbank? Was het vroeger beter?
FVH: Ik vind dat het allemaal verbeterd 

is. Ik ben één van de mensen geweest die 

vrij vroeg de bescherming van de ad-

vocaat, de immuniteit van het pleidooi, 

aan den lijve ondervonden heeft. Het is 

Frans Baert die tijdens zijn mandaat als 

Stafhouder daarvoor gezorgd heeft. Het 

was tijdens de zomer en ik pleitte voor 

een vrouw die bevallen was tijdens haar 

voorhechtenis. Het was blijkbaar de eerste 

keer dat zoiets voorkwam en ze wisten 

niet wat ze daarmee moesten doen. Ik 

pleitte dat en de kranten hadden daar het 

hoofdthema van gemaakt. De Stafhouder 

heeft kort daarna een brief ontvangen van 

de minister van Justitie met de vraag om 

mij daarvoor te sanctioneren omdat dat 

niet passend was bij de eerbaarheid van 

het beroep en dat ik Justitie niet moest 

aanvallen. Stafhouder Baert heeft toen een 

brief teruggeschreven, met een kopie aan 

mij, waarin hij met één zin verwees naar 

een artikel uit het gerechtelijk wetboek 

en de immuniteit van het pleidooi. De 

zaak was afgehandeld. Dus ja, ik vind het 

nu beter maar ik nuanceer het ook. Over 

de jaren heen merkte ik wel op dat ik 

meer gezag kreeg door mijn anciënniteit, 

al was het maar omdat alle magistraten 

de laatste jaren jonger waren dan mij. 

Ik beleefde dus niet meer wat ik vernam 

van jonge advocaten of stagiairs, dat ze 

onheus behandeld of aangesproken wer-

den. Het blijft dus belangrijk om op uw 

strepen te staan. 

S&T: Filip Van Hende als advocaat in 
1974 en Filip Van Hende als advocaat in 
2022, wat is er veranderd?
FVH: Goh, je begint natuurlijk met veel 

idealen maar idealen zijn moeilijk te 

verwezenlijken zeker in een systeem als 

het recht waar je zelf niet veel kan doen. 

Maar ik denk niet dat ik als advocaat veel 

veranderd ben. Er was wel ooit eens een 

discussie over de procedurepleiters. Die 

ging redelijk ver omdat men zei dat ik 

geen echte advocaat was omdat ik zelden 

over de procedure pleitte. Dat was niet 

waar, maar ik ga het alleen pleiten als ik 

er iets uit kan halen. Elke advocaat is een 

procedurepleiter, dat is evident, het is 

onze job. Maar er is een verschil tussen 

het procedurepleiten dat ik bedoel en het 

procedurepleiten om zand in de machine 

te smijten, enkel en alleen met de hoop 

dat de boel zal stroppen. Het werd mij 

toen dus verweten dat ik te vriendelijk 

was voor de rechters en het parket. Daar 

kan men zich moeilijk tegen verweren. Er 

is een groot verschil tussen te vriendelijk 

zijn en op uw strepen staan, voor mij is 

het vooral belangrijk om beleefd te blij-

ven. 

S&T: Was u minister van Justitie voor 1 
dag, welke beslissingen zou u nemen?
FVH: Het zou gaan over de straf en 

strafmaat maar ik zou niet ingrijpen op 

de strafmaat zoals men nu heeft gedaan. 

De zaak Dutroux heeft ons geleerd dat 

de politiek zich niet moet moeien met 

de strafuitvoering door de invoering van 

de Strafuitvoeringsrechtbank. Wat doet 

men nu, nu gaan ze in de wet inschrijven 

hoelang men moet zitten vooraleer men 

vrij kan komen. Bijvoorbeeld 30 jaar 

gevangenisstraf wil zeggen: alles boven de 

30 jaar is verplicht 15 jaar zitten. Dat is 

een volstrekte contradictie want zo werkt 

men zich als wetgever toch weer in in de 

strafuitvoering. Terwijl dit niet kan als 

je dat niet opvolgt of ermee bezig bent. 

Was ik minister van Justitie dan gooide ik 

met geld en maakte ik dat er voldoende 

rechters zijn voor de strafuitvoerings-

rechtbanken en voldoende personeel in 

de gevangenissen. En ik zou een aantal 

gevangenissen sluiten. Vroeger in Ieper, 

dat was het oudste van het oudste. Dat 

was één gang en beneden zat er een man 

met een pick-up en de zaterdagnamiddag 

draaide hij plaatjes. De mensen zaten 

daar graag want er hing daar een huise-

lijke sfeer omdat de cipiers dichter bij de 

mensen stonden, de gevangenissen waren 

kleiner. Er kon gesproken worden. 

S&T: Wat kunnen we als advocaat beter 
doen?
FVH: Er zijn vandaag nog zoveel landen 

waar advocaten hun werk niet naar be-

horen kunnen doen en wij, de OVB, doen 

daar niets voor. Ik vind dat we veel te wei-

nig gebruik maken van onze bevoorrechte 

positie. Wij zijn compleet onafhankelijk 

en mogen alles zeggen zonder ervoor ge-

straft te kunnen worden. Wij zijn de voor-

hoeders van de rechtsstaat en zouden van 

die positie meer gebruik moeten maken. 
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Interview
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Interview

S&T: Stel, u bent zelf aangehouden in 
een correctionele zaak, naar welke ei-
genschappen zou u zoeken bij het raad-
plegen van een advocaat? Ik ga u geen 
namen vragen.
FVH: Ik ga u toch namen noemen. Vroe-

ger zou ik onmiddellijk gebeld hebben 

naar Raf Verstraeten, maar hij is nu geen 

advocaat meer. Ik zou hem gebeld hebben 

omwille van zijn integriteit. En nu zou ik 

bellen naar John Maes. Daarmee zeg ik 

niet dat er geen jonge advocaten zijn die 

goed zijn maar ik ben al wat ouder. Het 

zou ook moeilijk zijn om een Gentse ad-

vocaat te kiezen omdat je elkaar vaak al te 

goed kent. 

S&T: ‘Work-life balance’ is een redelijk 
nieuw begrip dat ook zijn intrede kent 
aan de balie, hoe staat u daar tegenover 
en hoe leefde u dit zelf na?
FVH: Volstrekt terecht. Ik ben van de oude 

stempel. Ik heb maar kunnen draaien 

door 2 mensen: Mark Rummens die het 

management deed van het kantoor en 

mijn vrouw. Dat is niet meer van deze tijd. 

Het is natuurlijk al verbeterd doordat er 

veel meer vrouwen aan de balie zijn en 

daar een andere visie op hebben. Toch 

moet de meerderheid nog altijd een groot 

deel op zich nemen thuis. Als vrouwelij-

ke advocaten de balie verlaten, heeft het 

vooral daarmee te maken. De nieuwe 

man? Terecht. 

S&T: Voor welk dossier mag men u nog 
bellen?
FVH: Geen (lacht). Enkel de mensen die 

ik moest teleurstellen in de dossiers die 

er nog liggen en die ik niet kon afwerken, 

dat valt mij nog zwaar. Ik heb altijd veel 

voldoening en trots gehaald uit de assi-

senzaken die ik heb kunnen vermijden, 

zaken waarvoor mensen toch niet naar 

het Hof van Assisen moesten. Dat gebeur-

de vaak in alle stilte. 

LEES-TIP
‘De sluipende staatsgreep’ van Paul Bekaert
DOE-TIP
De Internationale Dag van de Democratie (jaarlijks op 15 september)
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Anders dan de klassieke rechtenstudent waren het geen kinde-

ren van advocaten, magistraten of notarissen. Ze kwamen ofwel 

uit gezinnen met weliswaar enige welstand, niet ten gevolge 

van familiefortuin maar door het opklimmen van de ouders 

op de maatschappelijke ladder, ofwel uit financieel bescheiden 

gezinnen, die toen konden genieten van de recent ingevoerde 

studiebeurzen. Dat vanaf 1967 het niet meer noodzakelijk was 

de Grieks-Latijnse humaniora gevolgd te hebben om rechten te 

studeren, hielp uiteraard ook.

Ofschoon er kritiek was op het studieprogramma, de aftandse 

wijze van lesgeven, de cumuls (en daardoor afwezigheid) van 

de professoren, het ontberen van wetenschappelijk onderzoek 

en het gebrek aan inspraak door de studenten, was het eigene 

aan SoJuWe dat ze zich in de eerste plaats inbedde in de algehele 

samenleving, de echte wereld buiten het besloten universitair 

milieu. Dit vertaalde zich meteen, nog in dat eerste jaar, in de 

oprichting van de wetswinkel. Die opende reeds op 1 maart 1972 

haar deuren, als eerste in België. Studenten (discreet bijgestaan 

door enkele assistenten en één professor) boden daar gratis juri-

disch advies aan de gewone man. Er kwam meteen protest van de 

Orde der Advocaten, die haar leden meteen iedere medewerking 

verbood. Dat zelfs de Orde moest erkennen dat de rechtshulp 

voor de kansarmen beter kon, blijkt uit de simultane beslissing 

de uren van het Pro Deo Bureau fors uit te breiden. Een eerste 

concreet resultaat van de wetswinkelactie!

De SoJuWe was zeer actief. Zo waren er tussen 1972 en 1978 31 

edities van de publicatie SJOUW. Thema’s waren o.m. de bij-

zondere jeugdzorg, de positie van de vrouw en de woninghuur. 

Meerdere debatavonden werden georganiseerd, naast info- en 

studie-avonden. Er was zelfs een wekelijkse rubriek op Radio 2, 

waar advies werd gegeven aan luisteraars met juridische proble-

men. In april 1974 was er op Radio 1 een debat met mr. Piet Van 

Eeckhaut, toen tegenstander van de wetswinkel, en Mil Kooy-

man, toen laatstejaarsstudent, later vakbondssecretaris.

Na 1977 werd de werking meer structureel. Door, een gelijkaar-

dige beweging in andere faculteiten, vooral in de geneeskunde, 

werden de facultaire werkgroepen universitair erkend. Aldus 

ontstond het Werkgroepenkonvent, dat financiering mogelijk 

maakte. Toenmalige stelsels zoals dat van tewerkgestelde werk-

lozen maakten het bovendien mogelijk een betaalde kracht als 

coördinator aan te stellen. In 1982 vervelde de wetswinkel tot de 

Huurdersbond.

Op dinsdag 1 maart 2022, dag op dag vijftig jaar na de start van 

de wetswinkel, werd door een 55-tal oud strijders in herberg 

Macharius een geslaagde reünie gehouden. Terugblikkend bleek 

hoe de rebellen van weleer een geslaagde mars door de instel-

lingen hadden volbracht. Van de geïdentificeerde wetswinkeliers 

werd als (gekende) functie bij het einde van de loopbaan geno-

teerd: 18 advocaten, 18 hogere ambtenaren, 12 magistraten, 7 

hoogleraren, 5 verbonden aan een internationale instelling, 3 

journalisten, 7 diverse (geen juridische functie) en, zeer opval-

lend, amper 3 bij een privé bedrijf. Belangrijk: elk van hen, ieder 

op zijn of haar terrein, heeft, in meer of mindere mate, verder 

gewerkt in de geest van de wetswinkel. ’t Klinkt pretentieus, maar 

zo is het.

Van wetswinkel naar balie
| door Mark Rummens

De rechtsfaculteit was (en is?) niet gekend als een broeinest van progressieve ideeën. 

Uitgerekend daar groepeerden in het academische jaar 1971-1972 een aantal kritische studenten zich  

in de Socio-Juridische Werkgroep, snel gekend als de SoJuWe. De kern werd gevormd door een dertigtal studenten,  

hoofdzakelijk uit het tweede en derde jaar. 

en andere instituten.



17

Geboren in Ninove op 16 oktober 1954 
en onverwacht overleden in Oostakker 
op 29 juni 2022.

Confrater Jean Paul Dammans werd in-

geschreven op de lijst van stagiairs balie 

Gent op 21.01.1981 met als stagemeester 

F. Van Hoorebeke en opgenomen op het 

tableau op 5 december 1984.

Hij behandelde voornamelijk dossiers in 

lichamelijke schade en aansprakelijkheid. 

Confrater Dammans had een warme 

persoonlijkheid. Bij de behandeling van 

zijn dossiers viel zijn menselijke contacten 

met zijn cliënten op. 

 

In 
Memoriam

Mr. Jean Paul

Namens de balie bieden wij zijn familie 

en zijn kinderen, waaronder gewezen con-

fraters Wendy Dammans en Tom Dam-

mans, en al wie hem dierbaar waren, onze 

deelneming aan.

Dammans



S&T: Is het een reeds lang sluimerende 
passie of een recente “bevlieging”?
Serge: Al heel lang wou ik piloot worden. 

Na mijn humaniora wou ik als 18 jarige 

naar de Sabena Flight Academy in Grim-

bergen. Ik had mij al voorbereid op de 

ingangsexamens. Op het allerlaatste ogen-

blik heb ik dan toch beslist om rechten te 

studeren. Maar de passie is steeds blijven 

sluimeren. 

Ik bleef gefascineerd door alles wat met 

vliegen te maken heeft. Ooit ben ik met 

de motor naar de Wasserkuppe gereden, 

een berg in Duitsland met het grootste 

zweefvliegtuigmuseum ter wereld. Het 

18

| door Peter De Wilde en David Serru

vliegtuig van Otto Lilienthal die in 1891 

als eerste mens ooit gevlogen heeft, is 

er te bewonderen. Hij zweefde 25 meter 

ver met vleugels vanop een zelfgemaakte 

berg. Hij is ook de eerste mens die bij 

een vliegtuigcrash om het leven kwam in 

1896. 

Omdat ik mezelf wijsmaakte dat ik geen 

tijd had, is het al die tijd bij een verlangen 

gebleven, tot je beseft dat dit een drogre-

den is en dat je tijd moet maken.

Een jaar geleden ben ik dan uiteindelijk 

begonnen en ik heb er totaal geen spijt 

van.

Het is Strop en Toga ter ore gekomen dat één van onze prominente ondernemingsadvocaten een wel heel bijzonder hobby heeft.

Uiteraard was Advocaten Plus meer dan geïnteresseerd.

Confrater Serge Van Eeghem leert vliegen.

Sommige confraters van de generatie van Serge kijken uit naar een welverdiend pensioen, 

waar hun belangrijkste dagtaak erin bestaat de pampers van de kleinkinderen te verversen.

Serge ziet het anders en behaalde een vlieglicentie. 



S&T: Hoe begin je aan een dergelijke op-
leiding? En waar kan je hiervoor terecht?
Zelf heb ik gekozen voor een opleiding tot 

ULM piloot (Ultra Light Motorised). Er 

bestaat een onderscheid tussen ULM en 

PPL (Privat Pilot License)

De laatste jaren heeft ULM een enorme 

evolutie meegemaakt. ULM is omschre-

ven in het KB van 25 mei 1999. Het is in 

de jaren 80 van de vorige eeuw ontstaan 

uit vliegtoestellen van een paar buizen en 

een doek. ULM vliegtuigen hebben sinds-

dien een enorme evolutie ondergaan. Het 

toestel waar ik mee vlieg is sneller, lichter 

en heeft betere vliegeigenschappen dan 

de meeste sportvliegtuigen en beschikt 

bovendien over een eigen parachute. Het 

enige verschil is dat een ULM volgens het 

KB slechts geschikt is voor twee personen 

en dat het maximum gewicht, inclusief 

de passagiers, in België niet meer mag 

bedragen dan 472,5kg. Binnenkort zal 

het KB in België worden aangepast om 

in overeenstemming te zijn met de voor-

waarden in de rest van Europa, waar het 

maximumgewicht 600 kg bedraagt.

Een leek kan het onderscheid niet meer 

maken. Het enige verschil waaraan je het 

verschil kan zien is het registratienummer 

dat ieder vliegtuig verplicht moet hebben. 

Na de landcode voor België (OO) zijn het 

bij vliegtuigen drie letters en bij een ULM 

zijn het één letter en twee cijfers.

Ik kreeg informatie over een jong dyna-

misch Belgisch bedrijf, JMB aircraft, dat 

de hypermoderne ULM met typebena-

ming VL3 maakt. Ze hebben een privé 

vliegveld in Amougies, nabij de Kluisberg 

en Ronse en ik was verkocht.

 

De opleiding tot ULM piloot is sneller, 

minder complex en de vliegervaring is 

fenomenaal. Er zijn in België een dertigtal 

vliegclubs waar je deze opleiding kunt 

volgen.

S&T: Zijn er fysieke proeven die je moet 
afleggen alvorens de cursus te starten? 
(oren, ogen etc) 
Dat wel. Vooreest moet je 16 jaar oud zijn 

en over een bewijs goed zedelijk gedrag 

beschikken. Alvorens je aan een opleiding 

begint, moet je een medische controle 

ondergaan bij een erkend vliegtuigge-

neesheer. Vooral de ogen worden getest, 

hoewel een bril geen bezwaar is. Ook de 

oren worden getest, met betrekking tot 

het evenwichtsorgaan. Verder zijn er nog 

controles van de algemene gezondheid. 

Een medisch attest blijft ook maar 2 jaar 

geldig voor personen boven de 40 jaar en 

5 jaar voor personen onder de 40 jaar. Je 

bent ook verplicht om dit medisch attest 

steeds bij je te hebben wanneer je vliegt.

S&T: We nemen aan dat, om een vliegli-
centie te bekomen, zowel een theoretisch 
als praktisch examen moet worden af-
gelegd. Als advocaat denken we een link 
te vinden met het rijbewijs. Gaat deze 
vergelijking op?
De te volgen cursussen, alvorens je ook 

maar mag starten met vliegen, zijn ui-

teraard veel complexer dan voor een 

autorijbewijs. Ik schat op de factor x 7. 

Het theoretisch examen omvat uiteraard 

de reglementering of ruwweg de wegcode 

van de lucht. Maar daarnaast volg je ook 

lessen aerodynamica met heel veel fysica, 

meteorologie, instrumenten, radiocom-

municatie en techniek. Je moet weten hoe 

een motor werkt. 

Bovendien moet je slagen met minstens 

70%. 

Om je voor te bereiden kan je terecht bij 

een vliegclub waar dergelijke cursussen 

worden georganiseerd. 

In mijn vliegschool verschilde de oplei-

ding ULM niet zo veel van deze van PPL. 

Ik volgde een 80-tal uren les. Het examen 

voor PPL is wel iets complexer.

Wanneer je geslaagd bent in de theoreti-

sche examens, bekom je een oefenvergun-

ning om te leren vliegen en mag je samen 

met een instructeur in de ‘leftseat’ van een 

vliegtuig plaatsnemen. Op de leftseat zit 

de PIC, Pilot In Comand. Het is de in-

structeur die beslist of je klaar bent voor 

een solovlucht en het is ook de instruc-

teur die de afweging maakt of je voldoen-

de vaardigheden hebt om uiteindelijk het 

praktisch examen af te leggen.

Zelf ben ik nog steeds in opleiding en ik 

leer nog steeds bij. 

Eens je uiteindelijk de vlieglicentie hebt 

bekomen, moet je jaarlijks een aantal 

vlieguren behalen om de licentie te be-

houden. Het is extreem belangrijk dat een 

piloot te allen tijde alert blijft.
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S&T: Geldt er in de lucht ook voorrang 
van rechts? 
Er bestaan zeker voorrangregels in de 

luchtvaart. Feitelijk moet men een onder-

scheid maken tussen een gecontroleerd 

luchtruim en een niet gecontroleerd 

luchtruim. In een gecontroleerd lucht-

ruim (vanaf 4.500 ft) ben je verplicht de 

regels te volgen die je via de luchtver-

keersleiders worden gegeven. De regels 

worden afgedwongen door de luchtvaart-

politie en bij inbreuken komt het leger 

tussenbeide. In de meeste landen komt de 

luchtmacht tussen bij de bescherming van 

het luchtruim. 

Er zijn diverse “restricted areas”, zoals 

boven centrum Brussel of de kerncen-

trale van Doel. Wanneer je daar vliegt en 

instructies negeert, zal een F16 je snel op 

andere gedachten brengen.

Ieder vliegtuig moet alvorens op te stijgen 

zijn vliegplan meedelen aan de luchtver-

keersleiding. Elk vliegtuig beschikt ook 

over een transponder waarmee zijn posi-

tie en vliegroute kan worden getraced.

In de niet gecontroleerde zones gelden 

een hele reeks voorrangsregels en inder-

daad ook de voorrang van rechts. Je kunt 

daar ook van alles tegenkomen, zoals vb. 

drones, ballonnen en   F16’s.
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S&T: Eens je een vlieglicentie bemachtigd hebt, is the sky dan 
the limit? Wat mag je doen met je licentie? Geldt een Belgische 
licentie ook in het buitenland? Kan je zonder meer opstijgen in 
Wevelgem om te landen in pakweg Girona?
Een licentie geldt zowel voor binnen als buitenland. Maar zoals 

aangegeven, dient een piloot steeds een vliegplan in te geven. Er 

zijn wel verschillende soorten licenties. 

Er is een groot verschil tussen IFR en VFR, of Instrument Flight 

Rules en Visual Flight Rules. Voor een UML geldt VFR. Dit bete-

kent dat ik enkel mag vliegen indien er duidelijke zichtbaarheid 

(5km horizontaal) is. Je moet dus rekening houden met het 

weerbericht en met de aanwezigheid van wolkendekken bij het 

invoeren van een vluchtplan. Dit is een beperking. Maar via de 

actuele apps, kan men heel veel combinaties opzetten. Je kan dus 

wel degelijk opstijgen in Wevelgem en naar Girona vliegen, maar 

je zal op voorhand zeer goed moeten plannen en rekening hou-

den met restricted area’s, weersomstandigheden enz.

Het vliegtuig waarmee ik leerde vliegen heeft een bereik van 2000 

km. Het kan snelheden aan van 300km/u. Maar je mag niet ver-

geten dat het vliegen een zeer vermoeiende activiteit is. Je bent 

onderhevig aan allerlei omstandigheden. Zo is er een verschil als 

je boven een weiland vliegt of over een akker. Door verschillende 

opwaartse luchtstromen, moet je constant je vliegtuig bijsturen.

Girona is dus mogelijk, maar niet evident.

S&T: Ambieert u zelf een eigen vliegtuig?
Ik ambieer geen eigen vliegtuig. Een toestel is niet goedkoop. 

Bovendien moet je rekening houden met stallingskosten en re-

gelmatig onderhoud. Velen delen een toestel, maar de meesten 

huren dit. Het toestel waar ik mee vlieg kost ongeveer 135 euro 

per vlieguur. Voor die prijs kan je onmogelijk zelf een toestel 

aanschaffen.

Momenteel vlieg ik nog steeds met een instructeur, waarvoor ook 

70 euro per uur wordt betaald. 

S&T: (De hoofdredacteur van) Strop en Toga zou graag de 
Fashion week in Milaan bezoeken (20 tot 26 september). Kan ze 
met u meevliegen? 
Helaas zal dit te vroeg zijn. In september zal ik mijn definitieve 

licentie nog niet behaald hebben. Bovendien vlieg ik in een vlieg-

tuig dat maar plaats heeft voor 2 personen. Dus ik zal maar één 

passagier kunnen meenemen. 

Tot slot verzekerde confrater Van Eeghem ons dat hij deze 
hobby aan alle confraters kan aanraden. Vanaf nu de degens 
kruisen in de lucht dan maar?
Dank aan Mr. Van Eeghem om ons even in te wijden in zijn 
bijzondere hobby.
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S&T: Hoe ben je begonnen als advocaat 
en hoe was je carrière aan onze balie?
EDB: Ik ben in 2000 gestart als advo-

caat-stagiair bij oud-Stafhouder Antoon 

Van Damme en heb 17 jaar op dat kan-

toor gewerkt. Toen heette dat nog Van 

Damme – Lips – De Bock, inmiddels is 

dat het kantoor Daedalius geworden. 

Ik heb altijd bijzonder graag samenge-

werkt met oud-Stafhouder Van Damme 

en was gespecialiseerd in bouwdossiers, 

overheidsopdrachten, publiek-private 

samenwerking. Dit kwam uiteraard door 

mijn achtergrond, nl. de bouwfirma van 

mijn vader.

S&T: Wanneer heb je dan de switch ge-
maakt? En hoe kwam dit?
EDB: In 2017 heb ik door familiale om-

standigheden de advocatuur – ietwat 

noodgedwongen – moeten verlaten. Ik 

ben dan al snel terechtgekomen in het 

familiebedrijf, waar ik sindsdien werk als 

jurist. Qua inhoud verschilt mijn werk 

op vandaag niet veel met dat ten tijde van 

mijn carrière als advocaat, behalve na-

tuurlijk dat ik de procedures nu overlaat 

aan een advocaat. 

Interview met oud-confrater Eva De Bock

S&T: Als je er nu op terugkijkt, wat is 
dan het grootste verschil? Zijn er zaken 
die je niet mist uit de advocatuur?
EDB: Het grootste verschil is toch wel de 

vele, vaak onvoorspelbare deadlines. Wan-

neer ik bv. de avond voor de zitting nog 

conclusies binnenkreeg van mijn confra-

ter, dan kroop ik die avond zelf nog in de 

pen. Dat ‘koeioneren’ strookte echter niet 

met mijn rechtvaardigheidsgevoel. Dat 

probleem heb ik nu veel minder: minder 

nachtelijke uren of deadlines, waardoor ik 

mijn job veel beter kan combineren met 

mijn gezin, maar vooral ook met mijn 

passie en hobby: Puur Eva.

‘Puur Eva’

In de reeks ‘Het roer om’ nemen we deze keer contact op met oud-confrater Eva De Bock. 

Zij was gedurende 17 jaar advocaat aan onze balie, maar heeft ons in 2017 verlaten om in het familiebedrijf van haar vader 

(bouwbedrijf ‘Juri’ in Zele) te gaan werken. Evenwel wou zij daarnaast investeren in haar passie voor sport en voeding 

en in 2020 heeft zij een gezondheidspraktijk opgericht, genaamd ‘Puur Eva’.
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Interview

S&T: Wat is Puur Eva en waarom besloot 
je om dit op te starten?
EDB: Puur Eva is een gezondheidspraktijk 

die ik begin 2020 heb opgericht. Ik bied 

een divers programma aan dat focust op 

vier pijlers: voeding, sport en beweging, 

ontspanning en brein. Puur Eva organi-

seert ook bootcamps, dat zijn (meestal) 

driedaagse trektochten in de bergen, 

waarbij ik een tiental deelnemers de be-

ginselen van mijn programma tracht bij 

te brengen. Daarnaast doe ik ook gletsjer-

tochten voor gevorderden.

Het was mij in 2017 al snel duidelijk dat 

ik iets meer wilde doen dan jurist zijn in 

ons bouwbedrijf. Ik merkte dat ik meer 

tijd en energie had en wilde daar iets 

mee ondernemen. Ik heb dan in 2018 en 

2019 geïnvesteerd in mezelf en allerlei 

opleidingen gevolgd: gaande van ortho-

moleculaire voedingsleer, wat neurologie, 

tot runningtherapie in Nederland, voet-

balcoaching, klim- en bergsportcursussen, 

yoga nidra-sessies, …

Sowieso heb ik altijd al een passie gehad 

voor gezonde voeding, sport en beweging. 

Ik heb ook een verleden als topsporter 

in het rope-skipping. Ik heb er mijn per-

soonlijk doel van gemaakt om mensen 

gezonder, fitter, levendiger en energieker 

te maken.

S&T: Wie is het doelpubliek van Puur 
Eva?
EDB: Ik bied een zeer breed gamma aan, 

wat het net boeiend maakt. Mijn klanten 

zijn zowel mensen die gezondheidsklach-

ten hebben (bv. burn-out, een gebrek aan 

energie, maag-darmproblemen, tot zelfs 

kanker- en anorexiapatiënten) als ander-

zijds sporters die hun prestaties willen 

opkrikken, marathonlopers of gewoon 

mensen die in het algemeen een betere 

levensstijl proberen na te streven.

S&T: Wat kun je vertellen over het be-
lang van voeding? Welke impact heeft 
dat?
EDB: Voeding heeft een enorme impact 

op onze mentale gezondheid. Gezonde 

voeding stimuleert de productie van 

bepaalde neurotransmitters die een po-

sitieve impact hebben op ons mentale en 

fysieke welzijn. Bewerkte voeding gaat 

dit net verhinderen. Zo zorgt serotonine 

bijvoorbeeld voor mentale stabiliteit en 

helderheid. Doordat serotonine echter 

voor 95% wordt aangemaakt in de dar-

men, zijn we daarvoor erg afhankelijk van 

onze voeding. Doordat we meer en meer 

bewerkte voeding eten, krijgen we niet 

de juiste stoffen toegediend, geraken we 

in een dip of krijgen we te kampen met 

chronische stress. Dit is een van de rede-

nen waarom er op vandaag zo veel meer 

burn-outs en depressies zijn.

S&T: Wat moeten we dan allemaal aan-
zien als bewerkte voeding en hoe kun-
nen we die vermijden?
EDB: 80 procent van wat we vinden in de 

supermarkt, is bewerkt. Het zijn geraf-

fineerde producten, wat betekent dat de 

industrie daaraan bepaalde stoffen heeft 

toegevoegd: bewaarmiddelen, smaakpro-

ducten of suiker. Zelfs aan een gewone 

kippenfilet wordt suiker toegevoegd. We 

zijn ons daar zeer weinig bewust van, en 

dit komt onder andere doordat de voe-

dingsindustrie zeer machtig is. Door die 

toegevoegde middelen ontstaan ‘laaggra-

dige ontstekingen’ in de darmen. Wellicht 

ervaar je nu nog geen klachten, maar 

die komen er later sowieso. Doordat die 

toegevoegde suikers ook de aanmaak van 

serotonine tegenwerken, komt dit onze 

mentale stabiliteit niet ten goede.

Eigenlijk moeten we terugkijken naar hoe 

we aten in de oertijd: we verzamelden 

toen bessen, fruit, groenten en noten in 

de natuur. Groenten uit je eigen moestuin 

of van bij een biologische kweker of boer-

derij zijn dus wel gezond.



S&T: Op welke manier kunnen we bewe-
ging nog meer of beter implementeren 
in ons drukke leven als advocaat?
EDB: Als advocaat zit je vaak 10 uur per 

dag aan je bureau gekluisterd. We weten 

inmiddels: zitten is het nieuwe roken. Je 

moet van mij niet ieder dag een uur in de 

fitness doorbrengen, maar probeer toch 

minstens 2 maal 12 minuten aan bewe-

ging te doen. Zelfs voor advocaten zou 

dat haalbaar moeten zijn. Belangrijk om 

te onthouden is dat pas na 12 minuten de 

endorfines worden aangemaakt, het goed 

gevoel hormoon.

Ik start iedere ochtend door op mijn 

matras al enkele buikspier- en workou-

toefeningen uit te voeren, zonder iets van 

toestellen of een mat of dergelijke.

Daarna neem ik een koude douche. De 

warme periodes in de zomer zijn de ideale 

periode om dit eens uit te testen. Het is 

een kwestie van training en gewenning, 

maar je wordt beloond met een shot aan 

dopamine en adrenaline. Adrenaline is de 

tegenhanger van cortisol, een hormoon 

dat in grote hoeveelheden voorkomt 

bij mensen die kampen met langdurige 

stress. Een koude douche helpt dat weer 

in balans te krijgen.

Ik ontbijt altijd buiten, desnoods met een 

donsjas als het koud is. Je ervaart er geen 

prikkels (bv. van de radio of van je gsm), 

je hoort de vogels fluiten en kunt tot rust 

komen. Zowel mijn ontbijt, lunch als 

avondmaal bestaan uit pure producten, 

zonder toevoegingen en komen vanuit de 

eigen groententuin.

Ik sport zelf vier maal per week, met 

loopsessies van telkens ongeveer 10 kilo-

meter. Je hoeft dat natuurlijk niet in die 

mate te doen. Ook eens stevig doorwan-

delen kan een goede vorm van beweging 

zijn.

In mijn programma probeer ik hiervoor 

ook zeer praktische tips te geven. Zo doen 

mijn leden iedere ochtend bij het tanden 

poetsen ‘squats’. Op die manier wordt dat 

gekoppeld aan een dagelijkse gewoonte 

en kun je dat in je systeem inlassen. Aan-

gezien het 30 tot 66 dagen duurt vooral-

eer je een nieuwe gewoonte ontwikkelt, 

loopt mijn programma bij Puur Eva 30 

dagen met daarna een opvolging van een 

maand.

S&T: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
ook ons brein de nodige mentale rust 
krijgt?
EDB: Ons brein maakt neurotransmitters 

en hormonen aan. Een tekort aan dop-

amine creëert stress, met een tekort aan 

endorfines voel je je slechter, enzovoort. 

Veel mensen hebben slaaptekorten, chro-

nische stress, … 

Tijdens een van mijn opleidingen heb ik 

‘yoga nidra’ gevolgd. Dat heeft op zich 

weinig met yoga te maken; het is een 

vorm van slaapmeditatie aan de hand 

van een app. Het gaat als volgt: je zet je 

koptelefoon op en gaat liggen of zitten, en 

je beluistert een sessie van 10 à 30 minu-

ten. Je hoort een gesproken tekst waarbij 

wordt gewerkt met visualisaties. Zo 1 

sessie komt qua stoffen in je brein overeen 

met 4 uur slaap. Je komt helemaal tot 

rust, je stress wordt afgevlakt en je maakt 

dopamine aan, die je dat motivatiegevoel 

geeft. Ik doe het zelf iedere ochtend na het 

ontbijt. Hierdoor is je lichaam veel meer 

in balans, en het helpt ook burn-outs en 

depressies voorkomen en genezen.

S&T: En dan ten slotte de nodige ont-
spanning. Hoe kunnen we dat invullen? 
Avondje Netflix?
EDB: Vergis je niet: social media of Net-

flix staan niet gelijk aan ontspanning. Ons 

brein is niet gemaakt voor een dergelijke 

dosis aan overprikkeling. Mijn klanten 

moeten minstens een uur per dag echte 

ontspanning inlassen: een boek lezen, 

even wandelen, … Ieder kiest dat voor 

zich uiteindelijk. 

Het is belangrijk om die 4 bouwblokken 

(gezonde voeding, beweging, ontspanning 

en breingezondheid) constant in balans te 

houden, en dat iedere dag opnieuw. Voor 

advocaten kunnen we hier een mooie 

parallel trekken met de weegschaal van 

Vrouwe Justitia. 

S&T: Komt dat ook aan bod in de boot-
camps die je organiseert? Hoe zitten die 
in elkaar?
Tijdens die bootcamps is het inderdaad 

de bedoeling dat dit alles wordt gecom-

bineerd. Het zijn driedaagse trektochten 

langs berghutten, met een behoorlijk 

intens schema. Op vrijdagochtend ver-

trekken we met de auto naar (meestal) 

Zwitserland, en zondagavond laat zijn we 

terug. In de hoge bergen ben je ver weg 

van alles. In de hutten ben je ook niet 

bereikbaar per gsm, en je leert er veel be-

wuster omgaan met voeding. Niet alleen 

focussen we op zeer pure voeding, maar je 

wordt er ook geconfronteerd met schaar-

ste. Als je weet dat de helikopter slechts 

een keer per maand naar de hut komt met 

voedingsmiddelen, en dat de huttenwaard 

twee maal drie uur moet wandelen naar 

het dal voor je boterhammen, dan ga je 

daar anders mee om. Natuurlijk drinken 

we achteraf ook eens een pint of een glas 

wijn, het is geen dieet-camp. Maar je 

wordt er wel bewuster van: bergen doen 

mensen veranderen. Ook de fysiek zware 

inspanningen zorgen voor een extra ont-

lading.

Meestal zijn het tochten met maximum 

10 personen; het moet kwalitatief blijven. 

Zo laat ik de deelnemers kennismaken 

met “baden” in een koud gletsjermeer en 

leer ik hen ademhalingstechnieken tijdens 

de tocht. Hierdoor kun je tijdens de trek-

king gemakkelijker inspanningen leveren, 

ondanks de ijlere lucht en de flinke hoog-

temeters. Dat werkt veel beter dan ener-

gierepen of ‘gellekes’.

De bootcamps gaan door in veilige gebie-

den, het zijn geen gletsjertochten. Ze zijn 

wel prachtig qua hoogte, met bergen van 

ruim 3.000 meter in de buurt en berghut-

ten op een hoogte van 2.000 meter. 

In juni doe ik zelf prospectie voor die 

tochten. De bootcamps zelf gaan dan 

door in augustus en september.
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S&T: Heb je in je praktijk gemerkt dat corona een impact had 
op onze mentale gezondheid?
EDB: Ik ben zelf maar kort voor corona begonnen, toen was dat 

nog minder voelbaar. Vooral even later, eind 2020 - begin 2021, 

heeft Covid een zeer zware impact gehad op de mentale weer-

baarheid van bepaalde mensen. Ik merkte veel stemmingswis-

selingen die leidden tot depressies en burn-outs, voornamelijk 

doordat het sociaal contact wegviel. Ook de bewegingsmogelijk-

heden werden voor een stuk verminderd: sporten in clubverband 

(voetbal, tennis, padel, …) konden allemaal niet meer doorgaan. 

Dat heeft ons gekraakt.

Voor veel mensen is het erg moeilijk om uit die vicieuze cirkel te 

geraken. Ik probeer hen een dagdagelijkse structuur bij te bren-

gen om hen terug op de rails te krijgen. Vaak roept men te laat 

om hulp. Mogelijke symptomen zijn een aanhoudend gebrek aan 

zin en energie om iets te doen. Bijgevolg wordt je weerstand min-

der en ben je sneller verkouden of ziek. Ook nek- en rugklachten 

zijn een teken aan de wand. Immers zijn je ademhalingsspieren 

in je nek en hals gesitueerd. In geval van stress ga je te ‘hoog’ 

ademen. Bijgevolg worden zijn die spieren overbelast en creëer je 

spanning en dus pijn.

Ik leer mijn klanten dan technieken om die ademhaling op een 

ander niveau te gaan brengen.

S&T: Wat is het belang van een goede ademhaling? 
EDB: Een nieuwe interessante techniek is runningtherapie, een 

relatief nieuwe behandelvorm, waaronder een rustige duurloop 

wordt verstaan met als doel de psychische conditie te verbeteren. 

Bij de klassieke start-to-run apps geven we eigenlijk verkeerde 

signalen aan ons lichaam: je moet eerst lopen, dan plots stappen, 

dan weer lopen, … Ik heb een 6-weken online programma ont-

wikkeld , gebaseerd op runningtherapie: met rustgevende mu-

ziek, waarbij de ademhaling de hoofdrol speelt. Probeer steeds 

zeer traag in- en uit te ademen voor je vertrekt met lopen. Zo is 

je marge om aan inspanning te doen en je hoogste niveau van 

ademhaling te bereiken veel groter.

Geen hartslagmeters dus, maar focussen op ademhaling. Ook 

traag uitademen is cruciaal. Door de koolstofdioxide zet je je 

bloedvaten open en kan er meer zuurstof naar je organen. In het 

programma leer je ook om je vetreserves aan te spreken in plaats 

van suikers. 

Doordat al deze aspecten aan bod komen tijdens de bootcamps, 

vormt dit voor sommigen de start van een nieuw leven. Ande-

ren vinden het de kers op de taart van het traject dat ze bij mij 

gevolgd hebben en willen zich onmiddellijk inschrijven voor het 

jaar nadien.

Voor meer informatie over Puur Eva, kun je terecht op haar 
website (www.puur-eva.be).
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CONCRETE TIPS
kleine gewoonten die u energieker kunnen maken
- 2 x 12 minuten sporten per dag. Waarom niet eens squatten terwijl je je tanden poetst?
- Start de dag met een koude douche
- Probeer minstens een uur per dag werkelijk te ontspannen - zonder scherm!
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IN HET PARK…
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Interview

| door Johan Cansse 

Interview politierechter 
Siegfried Stallaert
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MATLOCK

Geloof het of niet, maar mijn interesse 

in de juridische wereld werd gewekt door 

de televisieserie MATLOCK … als jong 

gastje, dat moet in het vierde of vijfde stu-

diejaar zijn geweest, zag ik hoe die dure 

en sluwe advocaat, gespeeld door Andy 

GRIFFITH altijd op het einde van een af-

levering een zaak kon oplossen, de waar-

heid laten zegevieren en zijn ten onrechte 

beschuldigde cliënt kon laten vrijspreken 

en ik dacht: “Tiens dat moet plezant zijn!” 

Toen en daar werd het juridisch zaadje 

geplant: als het mijn tijd was, zou ik 

rechten studeren. En dat idee is me altijd 

blijven achtervolgen. Tijdens mijn huma-

niorastudies in het Sint-Aloysiuscollege 

te Ninove rees de vraag, net zoals bij alle 

andere leerlingen, regelmatig opnieuw: 

“Al een idee wat je later gaat doen?” en 

ik antwoordde steevast meteen “Ah, ik ga 

rechten doen!” Ik volgde net als mijn bei-

de ouders en mijn zus de Latijn-Griekse 

richting waar sommige van mijn leraars 

in reactie op mijn antwoord opmerkten 

“Gelijk dat gij uwen tetter kunt roeren, is 

dat beslist een zeer goede richting voor 

u” … Het idee om een juridische richting 

uit te gaan stamt, dus uit mijn kindertijd 

en eigenlijk is er nooit iets anders in mijn 

hoofd opgekomen dan dát: ik ga rechten 

doen!. En zo geschiedde…

“Denkt u niet, meneer, dat …?”

Na drie jaar stage onder de vleugels van 

“moeder meester VERBEEST” nam ik 

deel aan het vergelijkend examen voor 

de gerechtelijke stage, waarin ik meteen 

slaagde. Dát ik slaagde, was voor mezelf 

een verrassing van formaat, want mijn 

presentatie bij wat als een soort inquisitie 

aanvoelde, was weinig veelbelovend verlo-

pen: ik had voor de optie burgerlijk recht 

gekozen, terwijl een lid van de commissie 

die over mijn toelating moest beslissen 

parketmagistraat was (toenmalig Brus-

sels parketwoordvoerder Jos COLPIN) 

en maar bleef doorbomen over allemaal 

onderwerpen inzake strafrecht … “Me-

neer denkt u niet dat… “ Meneer denkt 

u niet dit… “ en zo een hele reeks vragen 

die kaderden binnen de penale context, 

waarna ik mij een beetje rechtte op mijn 

stoel en hem een beetje persiflerend ant-

woordde “En denkt u niet meneer, dat er 

een reden is waarom ik de optie burgerlijk 

recht in plaats van strafrecht heb gekozen? 

De brave man trok een grimas en zei dat 

het goed geantwoord was, maar ik dacht 

toch dat het om zeep was, temeer daar ik 

geen enkele van die strafvragen had kun-

nen beantwoorden. Maar niet dus: ik was 

geslaagd en belandde in het zogenaamde 

traject van de lange gerechtelijke stage. 

Niettegenstaande de lange stage eigenlijk 

tot doel had om benoemd te worden op 

de rechtbank, postuleerde ik in 2007 voor 

het parket van Dendermonde - mede op 

vraag van toenmalig procureur Christian 

DUFOUR. Er was nood aan een magis-

traat op het politieparket en mijn interes-

se in de materie was gekend. 

Ik wist dat ik vroeg of laat naar de recht-

bank wilde “verhuizen”, maar uiteindelijk 

is de ervaring op het parket van onschat-

bare waarde geweest. Het is allemaal mooi 

om op papier te lezen hoe bv een Multa-

nova werkt, maar als je in de middenberm 

met de Wegpolitie zo’n ding staat op te 

stellen, geeft dat toch een extra “touche”. 

Je leert meer over strafdossiers op het 

parket, dan in het Wetboek van Strafvor-

dering. Het heeft mij ook met een massa 

interessante mensen in contact gebracht.

In de periode 2014-2015 postuleerde 

ik driemaal voor de politierechtbank 

Oost-Vlaanderen, maar moest de duimen 

leggen voor bekwamer kandidaten zoals 

Kristine DUSESSOI, Anne GRAWET en 

Pieter DE MEYER. 

Maar l’histoire se répète: er was een nood 

aan een verkeersmagistraat in de beroeps-

kamer te Gent, wat ik ook wel zag zitten 

om het métier van de zetel beter onder de 

knie te krijgen. Uiteindelijk heb ik er van 

2015 tot eind 2019 gezeteld.

Ik leerde, vermoedelijk zoals de meesten, Siegfried Stallaert in de eerste plaats kennen via zijn voordrachten 

bij opleidingen inzake verkeersrecht… leerrijk en ondanks de ernst van de onderwerpen vaak gepresenteerd 

met hoog stand-up comedy talent en (mild)cynische humor waarbij Aalstenaars en Ninovieters het frequent dienden 

te ontgelden … Uiteenzettingen van Siegfried Stallaert stonden garant voor interessante namiddagen 

door een begenadigd spreker waar ook gelachen kon worden. 

Veel minder reden tot lachen was er voor wie strafrechtelijk voor een verkeersinbreuk werd vervolgd en het in Aalst mocht gaan 

uitleggen waar hij in opvolging van Mireille SCHREURS sedert 2019 als politierechter de scepter zwaaide … De nieuwe wind die 

hij er liet waaien kon bezwaarlijk een zomerbriesje worden genoemd: draconische straffen, afschaffing van de anciënniteitsregel 

voor de advocaten en zittingen die hoewel ze ’s morgens al startten soms nog langer duurden dan die van zijn voorgangster die er 

pas in de namiddag aan begon… Vriend en vijand waren het er snel over eens dat hij weliswaar minzaam en beleefd zijn zittingen 

leidde en dat je hem niets moest proberen wijsmaken want dat hij álles wist, twee aspecten die als gave werden erkend en gewaar-

deerd, maar dan met veroordelingen waarvan de grote meerderheid alleen maar onvermijdelijk tot een stortvloed aan hogere 

beroepen moest leiden … Hij hield lang de boot af, maar deze zomer liet hij zich overtuigen om voor Strop en Toga toe te lichten 

hoe zijn ziel tegelijk aimabel en meedogenloos kon zijn … 



In 2019 werd een vacante plaats voor de 

politierechtbank gepubliceerd en opnieuw 

diende ik met dat doel voor de Hoge Raad 

te verschijnen, waarbij bijna iedereen mij 

op voorhand had gewaarschuwd dat ik 

daar best een beetje “mijnen doemp kon 

inhouden” zoals ze in het Pajottenland 

zeggen, terwijl ik uiteindelijk helemaal 

mezelf wilde blijven zónder dempende fil-

ters. En zo gebeurde het dat ik er de vraag 

kreeg “of ik niet vond dat de straffen in 

verkeersrecht toch wel héél zwaar waren 

vergeleken bij de soms veel zwaardere 

misdrijven bvb in zedenzaken die minder 

werden gestraft” … Ik herinner me dat 

mijn antwoord sommige leden van de 

Raad misschien zal hebben gechoqueerd, 

maar een aantal anderen niet belette on-

der tafel te bukken van het lachen toen 

ik de vraag retourneerde: “U bedoelt, dat 

wanneer er iemand in uw gat zit het een 

groot verschil maakt of het met een auto 

is of niet.”

Op een andere (vroegere) keer kreeg ik 

ook zo’n opmerking van één van de leden 

van de Raad: “We hebben vernomen dat 

u volstrekt geen alcohol drinkt. Vindt u 

dat u dan kan oordelen over mensen die 

vervolgd worden om geïntoxiceerd ach-

ter het stuur te hebben gezeten”. Ik vond 

dat toen meteen (en tot op vandaag) op 

zijn minst een zeer vreemde opmerking 

waarop ik toen ook nogal scherp heb 

gereageerd, met de retorische vraag dat, 

als een Stockholmsyndroom noodzakelijk 

is om een goed magistraat te zijn, dat toch 

wel problematisch moet zijn voor wie 

moet oordelen over zedenzaken Ik voegde 

er nog aan toe dat ik als magistraat de 

wet moest kénnen én toepassen, niet dat 

ik hem moest overtreden. Toen werd het 

even stil. Ik werd ook niet voorgedragen. 

(lacht)

Je zal me nooit horen zeggen dat ik alles 
weet

Ik spendeer standaard één dag per week, 

doorgaans de vrijdag, integraal aan het 

napluizen van rechtspraak en rechtsleer… 

Ook de lopende wetgevende initiatieven 

zal ik graag eens bekijken, nazien wat 

er allemaal hangende is … Wat er in de 

parlementaire voorbereidingen staat is 

overigens vaak interessanter dan de uit-

eindelijke wettekst zélf…

Gemiddeld spreek ik jaarlijks ook op 

een tiental studiedagen en ook binnen 

die context vind ik het mijn opdracht 

en plicht om in de materies waarover ik 

spreek up to date te blijven, die dus goed 

te bestuderen en bij te houden en het 

systematisch screenen van de websites van 

het Hof van Cassatie en van het Grond-

wettelijk Hof vormt daar een onderdeel 

van. 

Ik heb ook in mijn Macbook een eigen 

private bibliotheek… bij elke nieuwe wet 

zal ik systematisch de relevante recht-

spraak die er verband mee houdt in sub-

mappen opslaan, en laat ons zeggen dat 

er van alles wat er de laatste 5 tot 10 jaar 

aan interessants is gepubliceerd wel iets in 

mijn bibliotheek, die ik mijn eigen JURA 

noem, te vinden zal zijn. 

Je zal mij nooit horen zeggen dat ik al-

les weet of dat er geen collega’s zijn die 

meer weten dan ik, een mens kan nooit 

alwetend zijn. Ik heb wel het geluk van 

een zeer goed geheugen te hebben, en 

een eigen “harde schijf” die voorlopig 

nog niet vol is en redelijk crash-bestendig 

blijkt te zijn. (lacht) In ieder geval wordt 

er wel informatie uitgewisseld (ook over 

de arrondissementsgrenzen heen) en daar 

is het een beetje quid pro quo … je kan 

niet altijd op de golf van een ander surfen 

en soms moet je ook je eigen wind een 

beetje maken. 

Tegelijk vind ik uitwisseling van infor-

matie en inzichten gezond: als je te zeer 

overtuigd bent van je eigen gelijk, komt 

dat niet goed; een klankbord is af en toe 

nodig, hetzij om bevestiging te krijgen, 

hetzij om een stem te horen die zegt: “Je 

gaat dát toch niet doen?” 

Opvallen zonder inhoud

Ik probeer op de zitting steeds beleefd te 

zijn en impulsief gedrag is niet aan mij 

besteed (zelfs over de aankoop van een 

simpele autopolish kan ik soms een paar 

weken lopen wikken en wegen) en ik 

denk trouwens ook niet dat de mensen 

gediend zijn met een rechter die daar met 

hoge en lage emoties een zitting leidt. Hoe 

serener dat kan, hoe beter! En dat is ook 

geen gespeelde attitude waarbij ik alleen 

uiterlijk rustig blijf met een voorpret over 

wat komen gaat … geen innerlijk gegreit 

van “Wacht maar!” Je zal me er ook nooit 

horen roepen: roepen is willen opvallen 

zonder inhoud. 

Koeken naar geld

Ik ben me zeker bewust van het feit dat ik 

streng straf en ik weet dat ik bij veel gele-

genheden al heb gezegd dat zachte heel-

meesters, stinkende wondes maken, maar 

“koeken naar geld” is misschien een nog 

betere uitdrukking. Je moet durven zeg-

gen waar het op staat en streng straffen, 

maar je moet evenzeer durven aanvaarden 

dat mensen malchance kunnen hebben en 

zeer mild zijn. Als ik iemand bij manier 

van spreken 8 jaar bak heb gegeven, dan 

zal dat bij de balie tot in Veurne worden 

doorverteld … Waar veel minder of niét 

over wordt gesproken is het feit dat ik 

per zitting minstens één à twee uitspreek, 

hoofdzakelijk bij mensen die worden ver-

volgd voor weliswaar bewezen feiten maar 

in omstandigheden waarbij twee partijen 

op het verkeerde moment op de verkeerde 

plaats waren, zonder dat er sprake is van 

roekeloosheid, alcohol of drugs: daar 

moet opschorting in overweging kunnen 

worden genomen. Ik ga een ander voor-

beeld geven: 200 km/u op de autostrade 

en iemand geeft mij als uitleg “mijne 

kleine was aan het stikken in een mentos 

en ik was aan het sjassen naar het zieken-

huis …” Als die bestuurder zijn verhaal 

waarachtig kan maken met documenten 

van het ziekenhuis, dan durf ik de beden-

king te maken: hoe zou ik zelf zijn in zo’n 

omstandigheden? En dan zal ik wellicht 

afwijken van het tarief dat ik standaard 

hanteer voor snelheidsovertredingen. 
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Ik zal ook altijd veel aandacht hebben 

voor de foto’s die vaak bij een dossier zijn 

gevoegd… als ik daarop merk dat iemand 

aan hoge snelheid over een kruispunt 

rijdt waar ook nog andere voertuigen op 

te zien zijn die in gevaar kunnen komen 

… of er loopt daar een mama die haar 

kindje aan het leren is met de fiets te rij-

den, terwijl iemand daar veel te snel voor-

bij raast … wel, dan kan dat zijn invloed 

hebben. Het belangrijkste is vooral om 

consequent te zijn. 

Ongepaste mildheid

Bij mijn straffen heb ik de overtuiging dat 

zelfs als ze niet helpen, ze op zijn minst 

al iets bijbrengen aan de maatschappij. 

Ik zie op mijn zitting vaak mensen met 

een strafregister waarop te zien is hoe 

ze bij een vorige gelegenheid al konden 

rekenen op een uiterste – soms zelfs on-

gepaste - mildheid, en die daar dan terug 

staan in staat van herhaling … dan denk 

ik, wacht, wacht, wacht … als ik van de 

eerste keer een duidelijke lijn trek, dan 

bestaat de kans misschien dat ik die niét 

meer terug zie… en als ik ze niet terug 

zie, dan kost dat de mensen uiteindelijk in 

totaal ook minder. Streng zijn is dus niet 

noodzakelijk slecht voor die mensen en of 

het dan nadien uit schrik is, dan wel uit 

overtuiging dat ze verder hun manieren 

houden, dat interesseert me niet. Het is 

het resultaat dat telt.
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Porsche en vuile schoenen

Het is een doorn in het oog dat leasing-

voertuigen niet verbeurd verklaard 

kunnen worden, zelfs niet bij de zwaarste 

inbreuken, maar het probleem is dat je 

per definitie in conflict komt met de ei-

gendomsrechten van die maatschappijen 

… Mag je dan het goed van een eigenaar 

wegnemen omdat de gebruiker er het var-

ken mee heeft uitgehangen? Waarom wór-

den veel dure wagens overigens geleased? 

Zeker deels uit rechtmatig fiscale overwe-

gingen, maar ook omdat bestuurders er 

dan zonder risico van inbeslagname hun 
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goesting mee kunnen doen. En zo merk ik 

vaak dat de duurste Mercedes of Porsche 

plots een dienstvoertuig wordt van een 

tuinbouwbedrijf waar ál het personeel 

zelfs met vuile schoenen probleemloos 

gebruik van zou mogen maken …Tja. 

Wat er volgens mij beter zou gebeuren, is 

een verbeurdverklaring bij equivalent … 

dat zou simpel zijn. Parlementair is daar 

wel al over nagedacht, maar blijkbaar lag 

dat lastig en rees de vraag hoe een rech-

ter zo’n equivalente waarde zou kunnen 

bepalen. Alsof dat zo moeilijk is: www.

2dehands.be of www.autoscout24.be en je 

kent het antwoord meteen. 



problematiek. Of het dan de eerste keer 

is of niet dat een persoon in die toestand 

wordt gesnapt, maakt niet uit. Wat zou-

den we er van vinden, mocht een dokter 

bij het overlopen van symptomen en het 

opmaken van een diagnose bepaalde ern-

stige ziektes per definitie uitsluiten omdat 

het nog maar de eerste keer is dat hij die 

desbetreffende patiënt ziet?? Het gaat 

daarbij overigens niet per se om straffen. 

het gaat om veiligheid. Alcohol is het 

gevaarlijkste roesmiddel voor wat betreft 

de gevolgen voor alle mensen rondom de 

gebruiker die mee in de klappen delen, 

soms letterlijk … Alcoholmisbruik brengt 

meer miserie teweeg dan alleen maar 

miserie in het verkeer … kinderen die 

afgeblaft worden … relatieproblemen … 

complicaties op het werk… ziekteverzuim 

… de sociale kost van dat wijde veld aan 

moeilijkheden gerelateerd aan alcohol is 

enorm. Dan moet je durven zeggen dat er 

maatschappelijk écht wel een probleem is. 

Het zal u misschien verwonderen, maar 

met betrekking tot het fameuze artikel 42 

Wet Politie Wegverkeer (dat artikel moést 

gewoon op mijn pad komen want mijn 

ouderlijke woning droeg 42 als huisnum-

mer) (lacht) , zeg ik al jaren tegen wie het 

wil horen, om de toepassing daarvan weg 

te halen bij de rechtbank. Voor iemand 

die beweerdelijk gráág mensen hun rij-

bewijs zou ontnemen is dat dus een zeer 

rare insteek. Het oordeel over die rijon-

geschiktheid weghalen bij de rechtbanken 

zou als fantastisch voordeel hebben dat 

het niet meer uitmaakt of je wordt ge-
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Alcohol : de sociale norm die alles  
verkloot

Het is wellicht een publiek geheim dat 

alcohol en drugs in het verkeer mijn ultie-

me stokpaardjes zijn. Volgens www.drug-

lijn.be kennen iets minder dan 800.000 

van de 15- plussers in Vlaanderen een 

problematisch alcoholgebruik, een getal 

dat is gesteund op basis van bevragingen 

binnen wetenschappelijk onderzoek. 

Wanneer u er mij dan naar vraagt, dan 

zeg ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat wan-

neer we allemaal in onze omgeving eens 

zouden gaan controleren hoeveel alcohol 

er wordt gedronken en hoeveel drugs er 

wordt gebruikt, we zouden schrikken van 

het aantal mensen dat niet met een voer-

tuig zou mogen rijden. En zeker als het 

over alcohol gaat, is het grote probleem 

voor mij daar die verdomde sociale norm 

…recent hebben we daar nog een staaltje 

van gezien toen 4 Waalse burgemeesters 

op jeugdkampen alcohol wilden verbie-

den: het kot was te klein! 2.4 euro per 

liter benzine: geen probleem! 500 euro 

maandelijks voorschot elektriciteit/gas: 

geen probleem! Maar alcoholverbod op 

een kamp, wat zeg ik, op een jeugdkamp, 

dat kan niet passeren. Het is dié sociale 

norm die alles verkloot. En dan hoor ik 

vaak in pleidooien na een strafbare al-

coholintoxicatie: ja, maar het is de eerste 

keer! Van een dooddoener gesproken! Uit 

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 

hoge intoxicaties of schijnbaar nuchter 

zijn terwijl men gedronken heeft, ken-

merkend zijn voor een onderliggende 

snapt in Veurne, Brugge, Gent, Oudenaar-

de, Dendermonde of Antwerpen: iedereen 

wordt dan immers op dezelfde wijze en 

door dezelfde instantie beoordeeld. Dat is 

het systeem van Nederland, waar mensen 

bij het centraal bureau voor de rijvaardig-

heidsbewijzen worden aangemeld door de 

politiedientsen die vaststellingen inzake 

alcohol of drugs hebben gedaan: iedereen 

is daar gelijk voor de wet en daarmee 

basta! En binnen die context zou je zo’n 

systeem ook kunnen uitbreiden: iedereen 

die bij de apotheek Antabuse of Campral 

gaat halen (geneesmiddel om een alco-

holverslaving tegen te gaan): zouden al 

die sjarels ook niet beter op onderzoek 

worden gestuurd? Of ik geef een ander 

voorbeeld: mensen die Keppra nemen, 

een medicijn tegen epilepsie … Die data-

banken bestaan en mochten die allemaal 

eens een beetje beter aan mekaar gekop-

peld worden, dan zou dat toch fantastisch 

zijn? Als ik vandaag op booking.com zit 

te zoeken naar een hotel, heb ik morgen 

gegarandeerd een mail, hoewel ik daar 

niet om heb gevraagd en nergens mijn 

gegevens heb ingevuld, waarbij me aan-

biedingen van gelijkaardige hotels worden 

voorgesteld. Kan ook onze overheid dan 

misschien eens iets nuttigs doen met onze 

centen? Waarom geen connectie maken 

tussen de onmiddellijke intrekking van 

de rijbewijzen en de ziektebriefjes: wie is 

er allemaal toevallig ziek voor twee weken 

na een intrekking van het rijbewijs voor 

toevallig diezelfde periode? Volgens mij 

zou dat nuttige statistieken of parallellen 

geven. 



Geen age before beauty

Ik ben geen fan van de anciënniteitsregel. 

De invoering van die first-come- first-ser-

ved-regel is er gekomen met de corona-

problematiek waar de zittingszaal zo leeg 

mogelijk moest zijn en de anciënniteits-

regel niet meer werkte. Maar los daarvan 

gaat wat mij betreft de context waarbin-

nen die regel is ingevoerd ondertussen 

niet meer op, met name om de jongeren 

de gelegenheid te geven te luisteren en 

iets op te steken van de ouderen … tegen-

woordig zit iedereen sowieso op zijn gsm 

te tsjokken terwijl de anderen bezig zijn. 

Bovendien is er geen lijn te trekken in 

wie naar wie zou moeten luisteren: ik zie 

soms jongeren passeren van wie ik vast-

stel dat die voorbeeldig alles doen zoals 

het hoort, terwijl ik soms anderen zie die 

misschien te oud zijn geworden om nog 

alles bij te houden en van wie ik denk dat 

het misschien tijd wordt om af te sluiten. 

Ik vind het ganse anciënniteitssysteem 

bovendien fundamenteel oneerlijk: als ik 

bij de bakker kom zal ik misschien een 

oud madammeke nog laten voorgaan als 

ze slecht te been is, maar in de Colruyt 

vraagt toch ook niemand naar de leeftijd 

om op basis van dat criterium voorrang 

af te dwingen in de rij aan de kassa… 

iedereen wacht zijn beurt af he, wat is me 

dat nu?! Ik heb het daar moeilijk mee … 

zeker ook in Aalst waar de parking pokke-

duur is, wat dus wil zeggen dat de slecht 

betaalde stagiair meer parkeergeld moet 

betalen omdat hij al die ouderen moet 

laten passeren … gaan die ouderen die 

parking betalen? Ik denk het niet. Ik vond 

het destijds als jong advocaat al verschrik-

kelijk, wellicht net als álle jonge advocaten 

en eens ze ouder zijn mogen ze wat mij 

betreft dan consequent zijn om niet af te 

dwingen waar ze zelf een hekel aan had-

den. Dit allemaal gezegd zijnde, heb ik 

ondertussen van mijn voorzitter toch het 

verzoek gekregen om de anciënniteitsre-

gel opnieuw te respecteren… (lacht)

Geen sadist

Als het je verbaast, is dat ten onrechte, 

want ik ben zeker liever met het juri-

dische bezig dan met het straffen van 

mensen. Ik haal geen enkele energie, noch 

enig plezier uit het opleggen van zware 

straffen. Wie daar wél plezier uithaalt 

is een sadist en zit daar dan niet op zijn 

plaats. Integendeel zou ik veel liever zon-

der straffen omstandig aan de mensen 

uitleggen waarom hun rijgedrag niet door 

de beugel kan… maar nog ongeacht het 

feit dat daar geen tijd voor is, denk ik 

ook niet dat dat zou werken. Ik ben er 

overigens net zo min van overtuigd dat 

lichte straffen werken. Ik ben er zelfs niet 

van overtuigd dat strenge straffen altijd 

werken, maar in dat laatste geval, wordt 

er toch op zijn minst iets bijgedragen aan 

de maatschappij. Moest iemand kunnen 

aantonen dat, ik zeg maar wat, met distels 

te wieden in het stadspark, alle problemen 

in verkeer worden opgelost, wel er zou 

daar wat mij betreft op slag geen distel 

meer staan. 

Eten met een gebruiksaanwijzing

Indien mijn eigen kinderen aan alcohol of 

drugs verslaafd zouden zijn, zou dat één 

van mijn worst nightmares zijn. Ik vertel 

ze dus regelmatig verhalen van op zitting, 

hoe mensen met alcohol en drugs hun 

leven totaal verknoeien… Ik vertel ze ook 

over humanioraleerlingen met veel talent 

die later in hun studententijd werden 

losgelaten en hun capaciteiten compleet 

verzopen, letterlijk en figuurlijk. Hoe ik 

zelf zou reageren mocht het met mijn 

kinderen zou gebeuren? Ik denk dat ik 

dat niet kan voorspellen. Ik zie in reacties 

van anderen dat het alle kanten uit kan 

gaan: van iemand die de handen aan de 

ploeg slaat en met volle moed probeert 

iets positiefs te doen tot zij die er zelf van 

beginnen zuipen of hunne kleine de kop 

inslaan. Wat zou ik zelf doen? Ik weet het 
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niet, maar alle opties liggen open. (lacht) In ieder geval zal 

bij mij niet gebeuren wat ik andere ouders soms zie doen, 

met name mijn kinderen, die nu in de puberteitleeftijd zijn, 

aanmoedigen om eens iets alchoholisch te proeven; ze weten 

zeer goed dat ik daar iets fundamenteel tégen heb en ze we-

ten ook waarom. Wanneer we het hebben over alchohol en 

drugs zitten we, hoe je het ook draait of keert, met producten 

die de mindset veranderen, die remmingen wegnemen die 

er nuchter wél zouden zijn en waardoor er, niet alleen in het 

verkeer, risico’s worden genomen die zónder die producten 

niét zouden worden genomen. De remmingen worden bij 

één glas of één joint misschien alleen een klein beetje wegge-

gomd maar voor je het weet is er van die remmingen totaal 

geen sprake meer. Veel studies hebben aangetoond dat alco-

hol vooral bij jongeren zeer gevaarlijk is en de hersenen aan-

tast. Als Prof. Dr. BRUGADA zegt dat alcohol altijd toxisch is, 

wil dat toch iets zeggen. En is het dan allemaal zoveel waard? 

Over wat hebben we het hier? Uiteindelijk slechts over een 

smaakje he! Niet alleen mijn kinderen, maar ook mensen die 

met mij op restaurant gaan weten zeer goed hoe ik over het 

drinken van alcohol denk. En mét of zonder alcohol, ik ben 

in het algemeen niet zo’n fan van een restaurantbezoek waar 

je zeer veel geld betaalt voor eten waar een gebruiksaanwij-

zing bij nodig is… zo’n beleving zegt me cru gezegd niéts.

Auto’s poetsen

Als ik niet moet werken kan je me nog het meest waarschijn-

lijk bezig vinden met auto’s poetsen. Ervoor zorgen dat een 

wagen na 8 of 9 jaar er altijd nog als nieuw uitziet, wat zeg 

ik, dat hij er béter uitziet dan wanneer hij uit de fabriek is 

gerold: voor mij is dat een sport op zich. Toen ik mijn vorige 

wagen overliet aan de garage waar ik een nieuwe had ge-

kocht, heb ik die vlak voordien nog helemaal zitten poetsen 

en polieren zodat de garagist grote ogen trok en zei dat hij 

zoiets nog niet veel had gezien … daar kan ik dan wel echt 

plezier in voelen. Ik beschik dan ook over een gans arsenaal 

aan producten, strak gerangschikt per merk en per type en 

met voor elk product het juiste doekje om het mee te gebrui-

ken … het is eigenlijk op het belachelijke af wat ik allemaal 

heb en hoe ik daar mee omga. Doekjes mogen zelfs niet 

gewoon buiten op tafel liggen omdat er dan stof en zand in 

terecht kan komen … als dat toch eens gebeurt omdat ie-

mand ze daar heeft gelegd mogen ze meteen de wasmachine 

in. Met een speciaal wasmiddel. (lacht)

Zwarte Piet

Als je me vraagt of de dingen ofwel niet woke 

genoeg kunnen zijn dan wel of het er tegen-

woordig niet een beetje over is, dan zeg ik: de 

slinger sláát door en ver! Die overpolitieke 

correctheid is ondertussen een persiflage 

geworden van de waarden die erdoor be-

schermd zouden moeten worden. Iederéén 

heeft het recht om met respect behandeld te 

worden, maar iederéén moet zelf ook met 

respect behandelen en als je dié stelregel volgt 

heb je gans diene zever niet vandoen. Maar 

het loopt ondertussen op verschillende fron-

ten fout: om maar één dom voorbeeld te noe-

men: wanneer er studiedagen georganiseerd 

moeten worden, beginnen sommige organi-

satoren te letten op de pariteir tussen mannen 

en vrouwen bij de sprekers, want er zouden 

wel eens opmerkingen kunnen komen wan-

neer er drie mannen en maar één vrouw heeft 

gesproken … dat slaat toch nérgens op: zoek 

de juiste spreker bij het juiste onderwerp en 

geslacht heeft daar niets mee te maken. Zoals 

gezegd ; de slinger slaat door. Onze maat-

schappij is inmiddels zodanig verknoeid dat 

ze er op 5 jaar tijd wél in geslaagd is om van 

Sinterklaas een racist te maken, maar ze slaagt 

er na 50 jaar nog altijd niet in om mensen te 

laten stoppen met drinken in het verkeer. Dat 

doet overigens allemaal niets af aan het feit 

dat iedereen, wie of wat hij ook is, ongeacht 

huidskleur, geslacht, religie, geaardheid enz, 

het recht heeft op dezelfde manier te worden 

behandeld en daar zie ik zeker op toe. 
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Top Gear

Wat mobiliteit betreft heb ik geen idee 

wat de toekomst brengt. Ik weet dat er in 

Scandinavische landen onderzoek wordt 

gevoerd naar een soort van inductiesys-

temen in het wegdek, waarbij elektrische 

voertuigen opladen terwijl ze rijden… 

een beetje zoals sommige elektrische 

trolleybussen ergens bovenaan aan een 

stroomnet vasthangen … dat lijkt me 

alvast een interessante toekomstvisie om 

te blijven over nadenken en het lijkt me 

dat dat er op de een of andere manier ook 

wel van zal komen. In Europa lijkt me dat 

allemaal nogal gemakkelijk implemen-

teerbaar, maar of dat ook in ons land zal 

lukken met al die bevoegdheidsniveaus 

is natuurlijk een andere kwestie. En dan 

is het ook nog de vraag of alle laad- en 

batterijproblemen de ambitie om alle-

maal elektrisch te laten rijden wel zullen 

realiseerbaar maken … misschien komt 

dan toch weer de aandacht op waterstof 

te liggen… alhoewel dát dan weer wil 

zeggen dat we allemaal samen met een 

paar Hiroshima’s rondrijden. Geen idee 

hoe dat dan zal afopen. Fossiele brand-

stoffen, daarvan vrees ik wel dat het er in 

de toekomst mee gedaan zal zijn. En ik 

zeg wel degelijk “vrees” omdat auto’s deel 

uitmaken van onze geschiedenis. En net 

zoals mensen ook vandaag nog eens graag 

een vinylplaat opleggen op een gewone 

platenspeler hoewel er allerhande mo-

dernere systemen bestaan, vind ik dat je 

de mensen ook af en toe in de toekomst 

nog moet toelaten te genieten van een 

oude auto, ook als die lawaai maakt en 

stinkt. Ik hoop dat dat nog mogelijk zal 

blijven. Maar misschien zal de kennis, het 

ambacht om aan oude auto’s te werken, 

sneller opdrogen dan de brandstof. Wie 

weet er bv nog wat een “choke” is?

ABBA

Ik volg geen series op Netflix, 

maar wel een paar kanalen op 

YouTube, oa “Klokje Rond”, 

waarbij elke week een ander 

voertuig met min. 200.000 km 

op de teller wordt gefileerd en 

waarbij het me dan zeer boeit om 

te zien welk kwaliteitsverschil er 

tussen de verschillende merken 

aan het licht komt. Opvallend 

overigens dat Toyota daar stee-

vast goed uitkomt. Af en toe 

is daar eens een Porsche bij en 

ook die lijken wel zeer degelijk 

in mekaar te zijn gezet. Maar ’t 

zijn daarom nog geen Toyota’s 

(lacht).

Qua film ben ik verzot op Back 

to the future en ik vind het 

bijzonder plezant om samen 

met mijn kinderen de volledige 

trilogie nog eens te herbekijken. 

Zeer boeiend ook om te leren 

hoe men in de jaren 90 dacht 

over hoe het er in het jaar 2015 

zou aan toegaan en wat daar 

nu werkelijkheid is van gewor-

den of niet. Ik denk dat ik die 

films al wel 100 keer heb gezien, 

maar ik kan daar blijven naar 

kijken. Vanzelfsprekend heb ik 

ook de legoversie van de auto 

aangeschaft en met veel plezier 

gebouwd. Miniatuurfilmauto’s 

zijn overigens algemeen een 

hebbeding. En niet te vergeten, 

mijn belangrijkste guilty pleasu-

re: ABBA! (lacht)

Ray-ban, paardestaart en Mazda 323 GTI

De rechter met de baard en de paardenstaart …

dat is geen kwestie van imago waar ik bewust mee 

bezig zou zijn. Mijn lang haar is er al van in de 

kiem, nl. van in het 5de leerjaar, 1989, geïnspireerd 

door MACGYVER die een nektaptijtje had dat ik 

ook wilde en dat nektapijtje is langzaam aan een 

volledige tapis plein geworden (lacht) De staart 

is er consequent sedert september-oktober 1994, 

ergens in het vijfde middelbaar en die is er áltijd: 

nooit draag ik het lang haar los,ook niet thuis 

en zelfs niet op vakantie wat voor mij te maken 

heeft met mijn consequent zijn in alles, … mijn 

Rayban zonnebril … dat type zonnebril heb ik al 

sedert april 1992… ik moet niets anders hebben. 

Als hij stuk zou gaan en hij wordt niet meer nieuw 

verkocht, dan ga ik die wel tweedehands zoeken, 

maar ik zal in geen geval met iets anders rondlo-

pen. Idem dito voor mijn uurwerk. Mijn pa had 

het me beloofd indien ik zou afstuderen met grote 

onderscheiding en voilà, hij had prijs … en dus 

blijf ik daar nu mee rondlopen en dan mogen er 

nog allerhande nieuwe alternatieven worden uitge-

bracht: dát uurwerk en niéts anders! De baard, die 

heeft een minder lange geschiedenis en is louter 

uit luiheid ontstaan op een moment dat ik eens 

wat te lang had gewacht om mij te scheren en mijn 

echtgenote vond dat het “precies nog meeviel” … 

en zo is die dan ongeschoren gebleven. 

Ik heb zelf leren rijden met de auto die mijn pa in 

1986 nieuw gekocht had; een Mazda 323 1.6 GTi, 

niét de versie met de turbo en de 150 pk, nee, de 

versie met de 105 pk… (het type voertuig waarbij 

sommigen misschien de associatie zullen maken 

dat de stroper boswachter is geworden – maar 

ik heb mijn vlees altijd in de winkel gekocht).

(lacht) Bij manier van spreken zou ik miljoenen 

betalen om dié auto nu terug te hebben… alle 

herinneringen die daarmee verbonden zijn: 5 jaar 

naar de unief mee gereden, met de kameraden 

de baan mee opgeweest, evenals met mijn vrouw, 

toén al … dat heeft alles weer te maken met mijn 

standvastig zijn. Mijn vrouw ken ik al van in de 

tweede kleuterklas met weliswaar een scheiding 

in het lager onderwijs waar jongens en meisjes elk 

naar een andere basisschool gingen. Maar zeker 

vanaf het derde jaar humaniora zaten we opnieuw 

regelmatig samen: ik volgde latijn-grieks en zij 

latijn-wiskunde en voor een aantal vakken zaten 

we samen. Maar het is pas in mijn laatste jaar van 

de rechten dat het verhaal een amoureus aspect 

heeft gekregen. Ook hier dus weer die absolute 

standvastigheid: eerste vriendin, eerste vrouw! Je 

zou dat saai kunnen noemen. (lacht)
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Wat mezelf betreft hoop ik dat ik me nog meer dan nu zal 

mogen bezig houden met mijn documentatie: als ik van 

een uitgever de uitnodiging krijg om een wetboek aan te 

vullen, dan zeg ik enthousiast Yes, yes, yes! en dan ervaar 

ik dat als een verwezenlijking tot en met … Idem dito 

wat lezingen betreft: kennis overdragen aan anderen, in 

discussie gaan met mensen, uitleggen waarom iets zus en 

niet zó is zonder dat daaraan repressieve gevolgen ver-

bonden zijn, dat vind ik eigenlijk plezanter dan zittingen, 

waarvan ik niet weet of ik die tot het eind van mijn dagen 

ga blijven doen… ik vermoed eigenlijk van niet, ook al 

omdat dat redelijk inspannend is: je moet iedereen zijn 

parlando laten doen, alles goed volgen en voorbereiden, 

iedereen op dezelfde manier behandelen,… het vraagt 

veel tijd en inspanning. Als politierechter dweil ik boven-

dien met de kraan open, zoals ál mijn collega’s trouwens, 

maar voorlopig raak ik daar niet van gefrustreerd: als je 

als rechter gefrustreerd bent, moet je er meteen mee stop-

pen. Frustraties wreken zich en worden afgereageerd op 

de verkeerde mensen; de dag dat ik dat zou voelen, hou ik 

er meteen mee op. Voorlopig is dat dus nog altijd niet het 

geval. Wat niet belet dat als ze morgen in België een versie 

van TOPGEAR op televisie brengen en ze een presentator 

zoeken, ik daar wel wil over nadenken. (lacht niet)

Slot

Ik weet niet of het de rust en de warmte 
van de zomer dan wel de garantie tot 
prelectuur van het interview was, die 
ervoor zorgden dat de heer Stallaert 
alle vragen uitvoerig, zonder voet op 
de rem en in het plastisch taalgebruik 
dat hem eigen is ongedwongen beant-
woordde … Krasse uitspraken, namen 
en toenamen, gewaagde beeldspraak 
…. ze werden niet geschuwd, alles met 
veelzeggende blikken of lichaamstaal 
die mij ertoe noopten de vereiste rela-
tiverende “(lacht)”-toevoegingen als 
schrijftechniek te gebruiken, mede in 
de hoop dat daardoor de censuur van 
de prelectuur niet álle peper en zout 
uit de geschreven tekst zou filteren. Dié 
censuur viel in de eerste plaats niet mee 
(verba volant, scripta manent) en bo-
vendien kwam er een andere vanuit een 
geheel andere hoek … de hoofdredactie 
wenste dat er zou worden gesnoeid in 
de aanvankelijke tekst die meer dan 50 
% langer was dan de hier gepubliceerde 
en hoewel snoeien niet gemakkelijk was, 
bleef ik beeldspraaksgewijs wél in lijn 
met de droomwens van de geïnterviewde 
en sneuvelden er heel wat distels uit het 
park! 
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Het programma van deze mooie viering 

wil dat ik kort ben, maar hoe kan men 

kort zijn in het licht van uw bijzondere 

staat van diensten.

Op zoek naar de kortst mogelijke type-

ring kwam ik eerst bij de Italiaanse term 

‘maestro’: een gevierd en toonaangevend 

kunstenaar, woordenkunstenaar, levens-

kunstenaar, leermeester, meester …

Blijkbaar zocht ik dus te ver: meester 

Frans Baert.

Geen fierheid was meer op zijn plaats dan 

deze die u voelde om onze nummer één 

te zijn. U was graag onze nummer één, de 

advocaat aan onze balie met de grootste 

anciënniteit. 

U was onze terechte nummer één: bla-

kend van intelligentie, met een onver-

moeibare werklust, verantwoordelijk-

heidszin, erudiet en eloquent, strijdbaar 

en weerbaar zoals een advocaat hoort 

te zijn. Gepassioneerd door het recht en 

door rechtvaardigheid. 

In 
Memoriam

Frans Baert

Meer dan wie ook toonde u dat de recht-

staat een werkwoord is.

Hoe slaagde u erin zo’n vruchtbaar leven 

te leiden, zo veel werk te verzetten, zo veel 

mensen te inspireren?

Het is niet dat u geen tegenstand heeft 

gekend. 

Stil en bescheiden wordt elk van ons bij 

de aanblik van uw inzet, passie en pres-

taties.

U blijft bij ons als onuitputtelijke bron 

van inspiratie.

Maestro, meester, grootmeester, mijn 

beste stafhouder, 

uw balie groet u, voor altijd onze num-

mer één, dankbaar en dierbaar, u laat ons 

achter, met grote trots.

Gent, 23.07.2022

Marnix Moerman

Stafhouder balie Gent

Beste Stafhouder,
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Op het eerste zicht waren er nogal wat 

argumenten voor een staycation: een va-

kantie thuis was zonder twijfel goedkoper, 

je ontliep de stress van files op de weg of 

in de luchthaven, het was beter voor het 

milieu, en het gaf je de gelegenheid om 

je eigen buurt beter te leren kennen. Jan 

Alleman had dan ook niet veel bedenktijd 

nodig gehad om in te stemmen met het 

voorstel van zijn echtgenote de vakantie 

thuis door te brengen. Een van zijn eerste 

doelstellingen was zijn leesachterstand 

in te halen. Om dat in de beste omstan-

digheden te doen, had hij zich een hang-

mat aangeschaft. Het ding werd via een 

postorderbedrijf geleverd en was voorzien 

van een staander waaraan het diende 

bevestigd te worden. De installatie ervan 

ging buiten verwachting vlot, maar toen 

hij het ding wou testen, bleek het gebruik 

ervan minder evident. De mat hing net te 

hoog om er zich vanuit staande positie in 

te laten zakken. Toen hij er zich wou aan 

optrekken, bleek het ding gewoon aan één 

kant naar beneden te zakken, waardoor 

de andere zijde uiteraard steeg, en een 

soort glijbaan effect ontstond waardoor 

Jan met een plofje op zijn zitvlak op het 

gazon belandde. De cynische blik van zijn 

echtgenote, die zich ertoe beperkte één 

wenkbrauw even op te heffen deed meer 

pijn dan zijn achterwerk.

Vast besloten zich niet door deze kleine 

tegenslag van zijn plan te laten afleiden, 

nam mr Alleman een duikje over de 

breedte van de hangmat met de bedoeling 

om zich vanuit een positie waarin hij 

dwars op de mat lag, te manoeuvreren 

naar een plaats in de lengteas. Het ding 

bleek echter op die positie te reageren 

door zich te gaan samentrekken tot een 

breedte van een 30–tal centimeter, waarop 

het niet mogelijk was zich in de lengte van 

de hangmat te kronkelen. “Waarom stop 

je niet met spelen met de hangmat en ga 

je niet even rustig liggen lezen?” Infor-

meerde zijn echtgenote. Hij meende enige 

spot in haar stem te herkennen. “Hier heb 

je een trapladdertje, daarmee zal het wel 

lukken”. “Ik heb heus geen laddertje nodig 

om in die verdomde hangmat te raken” 

reageerde hij spontaan, en dan, na ampele 

bedenking, “maar aangezien je het hier 

nu toch hebt, zal ik het maar gebruiken, 

zodat je niet voor niets er mee gesleurd 

hebt”.

Even later lag meester Alleman in de 

hangmat. Comfortabel, dat wel, maar 

hij zakte dieper weg in het ding dan hij 

verwacht had, zodat hij zich nu vooral 

zorgen ging maken over hoe hij er straks 

in hemelsnaam zou uit geraken. Hij voel-

de al een lichte pijnscheut in de rug. Aan 

zijn duimen liet de artrose zich voelen. 

Allemaal gevolg van de pogingen van 

daarnet om in de mat te raken. Met enige 

weemoed herinnerde hij zich hoe hij in 

zijn jeugd, op schoutskamp, probleemloos 

hangmat in- en hangmat uit geraakte. 

Zijn lichaam takelde af. Hij kon het niet 

ontkennen. Het confronteerde hem met 

zijn vergankelijkheid. In stilte mijmerde 

hij “Bloemen verwelken, en schepen ver-

gaan, zelfs nummer één op het tableau 

blijft niet eeuwig vooraan.”

De krant bracht misschien afleiding. Eén 

van de koppen trok zijn aandacht: “Ge-

vangeniswaakhond waarschuwt”. Knap 

vond hij, dat je zo een dier kon leren van 

eerst te waarschuwen. Zoiets als eerst 

blaffen, dan grollen en pas dan bijten. 

Bij verdere lectuur bleek de waakhond 

een administratieve instelling te zijn die 

zich vooral kritisch opstelde tegen dingen 

zoals onder meer de binnenhuisdecoratie 

van de gevangenissen. Dat stelde hem 

teleur. Algemeen gesproken had hij meer 

sympathie voor een goed getrainde vier-

voeter dan voor de meeste administratie-

ve instellingen.

Een beetje verder in de zelfde krant las 

hij dan weer in één van die artikelen-

reeksen die enkel in de komkommertijd 

opduiken, dat mannen gedoemd zijn om 

ongelukkig te zijn, zolang ze zich niet 

gaan onthechten en zich blijven gedragen 

als patriarchale strebers. Onthechting, 

geen zorgen om de toekomst, leven in 

het moment waren volgens de schrijver 

de sleutels van het geluk. Het proberen 

waard, dacht Alleman, dan hoefde hij 

zich alvast er geen zorgen over te maken 

hoe hij straks uit die verdomde hangmat 

moest komen.

“Schat kom je even” riep mevrouw Alle-

man. Hij wendde doofheid voor. Dit was 

zijn moment waarin hij het geluk moest 

vinden. Un homme arrivé ne bouge plus.

Op de radio van een buur speelde Eddy 

Cochran: 

I’m gonna raise a fuss

I’m gonna raise a holler

A-but-a workin’ all summer

Just-a trying to earn a dollar

Every time I call my baby

Try to get a date

My boss says “Uh duh son

You gotta work late”

Sometimes I wonder

What I’m-a gonna do

But there ain’t no cure

For the summertime blues

| door Dirk Van de Gehuchte

Cursiefje 

Summertime blues
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Op 12 mei 2022 sprak confrater Antoon 

Dierick tijdens een webinar over een 

juridische blik op cyberveiligheid en cy-

berverzekering, een topic dat ook binnen 

de advocatuur steeds prominenter in 

beeld komt en waaraan iedereen aandacht 

zou moeten besteden. Zoals steeds werd 

het een boeiende en pragmatische uit-

eenzetting waarbij confrater Dierick het 

belang van dit onderwerp op zijn gekende 

enthousiaste en vlotte wijze inprentte bij 

de aanwezigen.

Dit jaar viel er een unicum te beleven aan 

de Gentse balie. Gelet op de overwinning 

van onze Gentse confrater Anne-Sophie 

Claus bij het vorige Vlaams Pleitjuweel 

(een pleitwedstrijd waarbij de winnaars 

van de pleitwedstrijden aan de lokale 

Vlaamse balies het opnemen tegen elkaar 

in een Vlaamse “Champions League”) viel 

het Gent te beurt om de volgende editie te 

organiseren. Dit zou doorgaan op 13 mei 

2022 in het Hof van beroep te Gent. Na 

een gezamenlijke lunch in restaurant de 

Handelsbeurs, gaven de pleiters, gesteund 

door een talrijk opgedaagd publiek, het 

beste van zichzelf. Uiteindelijk riep de 

jury, voorgezeten door Voorzitter Erik 

Van de Sijpe, confrater Kato Laeremans 

van balie Limburg uit tot winnaar. 

De jaarlijkse baliequiz, normaliter geor-

ganiseerd in december maar uitgesteld 

naar het voorjaar wegens de ondertussen 

gekende reden, vond dit gerechtelijk jaar 

plaats op donderdag 19 mei 2022 in de 

refter van het gerechtsgebouw. 22 teams 

dongen mee naar de overwinning, maar 

het was het team Baert en Snor 1, be-

staande uit confraters Maarten Dambre, 

Pieter Van Assche, Sander Kaïret en Wim 

Vanbiervliet van kantoor Frans Baert & 

vennoten, dat de overwinning in de wacht 

sleepte en zich (minstens) tot de volgende 

editie de beste quizploeg van onze Gentse 

balie mag noemen. Proficiat aan de win-

naars!

U hoort het, de VLC zat niet stil. Op 25 

mei 2022 stond het volgende webinar 

ingepland. Alsdan gaf Francesco Cilurzo 

een uiteenzetting over prijszetting, met 

concreet advies over hoe advocaten op 

vandaag (beter) hun prijs/tarief kunnen 

bepalen. Dat velen het “uurtje factuurtje” 

stilaan in vraag stellen of simpelweg geïn-

teresseerd waren om te leren hoe de ta-

riefbepaling geoptimaliseerd kan worden, 

bleek uit de talrijke inschrijvingen van 

confraters van alle leeftijden, uit diverse 

rechtsdomeinen en van veel verschillende 

kantoren. Een bijzonder interessant én 

geslaagd opleidingsmoment!

De sportievelingen onder ons konden 

zich op 10 juni 2022 uitleven op een nieu-

we padel-initiatie bij tennis- en padelclub 

Merelbeke. De groep werd opgedeeld in 

beginners en gevorderden, waarna de 

aanwezigen zich 1,5 uur lang, met des-

kundige begeleiding, konden uitleven op 

de padelterreinen. De (zonnige) avond 

werd afgesloten met een aperitief en een 

lekkere maaltijd. 

Wegens het grote succes van de eerste 

editie, werd op 15 juni 2022 een tweede 

EHBO-opleiding georganiseerd in het 

gerechtsgebouw. Opnieuw gaf een lid 

van het Rode Kruis 2,5 uur lang het beste 

van zichzelf met theorie en praktijkoe-

feningen, ondersteund door didactisch 

lesmateriaal, om de aanwezigen belangrij-

ke levensvaardigheden bij te brengen. De 

avond werd keuvelend en voldaan, met 

hapje en drankje, afgesloten.

Op 17 juni 2022 stonden de jaarlijkse 

verkiezingen op de agenda. Samen met de 

uitslag van de verkiezingen van de Raad 

van de Orde (en anderen), werd daarbij 

ook de uitslag van de verkiezingen van de 

VLC geproclameerd. Wij zijn blij om con-

fraters Elke Simon, Valerie De Borggraeve 

en Lore Huyghe te mogen verwelkomen 

als nieuwe bestuursleden. Tevens werd 

ondergetekende verkozen als dauphin 

(inkomend voorzitter) van de VLC. Met 

de verwelkoming van enkele nieuwe ge-

zichten komt echter steeds een afscheid 

van enkele anderen. De VLC wil graag 

confraters Kira Gouwy, Sofie Verdonck 

en Joyce Van Heetvelde bedanken voor 

hun jarenlange inzet. Wij hopen jullie snel 

terug te zien op onze activiteiten!

Tot slot en als apotheose van het ge-

rechtelijk jaar 2021-2022 stond op 24 

juni 2022 het Slotevent van onze Gentse 

balie gepland, in samenwerking met de 

Commissie van stagiairs. Het zou dit jaar 

een speciale editie worden, aangezien 

het Slotevent werd gecombineerd met de 

verkiezing van de volgende stagistenverte-

genwoordiger. Het evenement ging door 

in de populaire zomerbar Gazon, een 

unieke en bijzonder aangename locatie. 

Dat een groot deel van onze balie nog een 

laatste “stapje” wou zetten, bleek uit de 

massale opkomst. Daar waar het Slotevent 

normaliter een 75-tal deelnemers lokt, 

mochten wij dit jaar maar liefst 150 per-

sonen verwelkomen, de maximale capa-

citeit. Helaas moesten we ook nog enkele 

tientallen personen op de wachtlijst 

daarom teleurstellen. Het werd finaal een 

losse, deugddoende en geslaagde avond. 

Met peter Karel Vincent en meter Emma 

Teerlinck werd confrater Emine Özen 

verkozen als nieuwe stagistenvertegen-

woordiger, proficiat! De nachtuilen onder 

ons plaatsten nadien nog een dansje in 

de Blackbox van zomerbar Gazon. Het 

gerechtelijk jaar 2021-2022 werd op die 

manier feestend uitgewuifd. 

Daarmee kwam een einde aan het 148e 

werkingsjaar van de Vlaamse Conferentie. 

Op 5 juli 2022 kwamen wij reeds samen 

op de jaarlijkse denkdag teneinde het pro-

gramma voor gerechtelijk jaar 2022-2023 

uit te tekenen. De VLC dankt eenieder 

voor de steun en aanwezigheid tijdens het 

afgelopen gerechtelijk jaar en wenst u al-

len een fijne zomer toe. Hopelijk kunnen 

wij elkaar opnieuw ontmoeten op onze 

volgende activiteiten!

De Vlaamse
Conferentie

| door Maarten Devreese

In mei en juni zette de Vlaamse Conferentie haar eindspurt naar de gerechtelijke vakantie in met nog enkele 

niet te missen activiteiten. Geenszins uitbollen dus, maar een drukke afsluiter van het gerechtelijk jaar 2021-2022, 

met voor ieder wat wils.
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| door Valentine Vandendriessche
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De Commissie
van

Stagiairs

| door Valentine Vandendriessche

In het weekend van 20 tot 22 mei heeft 

de Commissie naar jaarlijkse gewoonte 

opnieuw het Commissieweekend kunnen 

organiseren. Dit jaar vond het Commis-

sieweekend plaats in het mooie Wijtscha-

de (Heuvelland, West-Vlaanderen). Het 

was een weekend dat volledig in het teken 

stond van ontspanning en confraterniteit. 

We verbleven in een oud parochieschool-

tje, dat omgevormd was naar een vakan-

tiehuis met respect voor alle authentieke 

elementen. Vanuit ons verblijf hadden 

we zicht op het prachtige landschap van 

Heuvelland. Het eten werd verzorgd door 

de ijverige kookkunsten van de Com-

missieleden, waarbij een barbecue niet 

kon ontbreken bij het mooie weer. Als 

activiteit had de Commissie verschillende 

golfwagentjes gehuurd, waarbij men de 

volledige zaterdag door de velden van 

Heuvelland trok en kon stoppen bij alle 

bezienswaardigheden (en terrasjes). Het 

weekend was voor alle deelnemers meer 

dan ooit een belevenis, waar velen nog vol 

heimwee aan terugdenken.

Op 24 juni 2022 organiseerde de Com-

missie van Stagiairs in samenwerking met 

de Vlaamse Conferentie het Slotevent. 

Zonder meer was het Slotevent, dat plaats 

had in de zomerbar Gazon, een daverend 

succes. Tijdens het Slotevent vond ook de 

verkiezing van de nieuwe stagistenverte-

genwoordiger plaats. Confraters Anneleen 

Valcke en Emine Özen namen het tegen 

elkaar op, waarbij Emine Özen nipt de 

overwinning heeft behaald. Ik wil beide 

kandidaten bedanken voor hun kandida-

tuur en Emine Özen veel succes wensen 

in haar nieuwe functie.

In het bijzonder wil ik ook Mr. Elke Si-

mon – de stagistenvertegenwoordiger 

2020-2022 – bedanken voor al haar inzet 

en enthousiasme van de afgelopen twee 

jaar. Zij stond steeds klaar om alle ad-

vocaat-stagiairs bij te staan met raad en 

daad. 

Als laatste activiteit van het gerechtelijk 

jaar organiseerde de Commissie van 

Stagiairs ook nog een kajakactiviteit. De 

weergoden waren ons goed gezind, waar-

door volop werd genoten van alle water-

pret. Gedurende drie uren bevaarden we 

alle waterwegen van Gent en genoten we 

van een afhaalpizza op onze kajak. 

Ondertussen kijkt de Commissie van 

Stagiairs ook reikhalzend uit naar de 

nieuwe lichting van advocaat-stagiairs 

die binnenkort hun eed zullen afleggen 

(of ondertussen op 1 september al reeds 

hebben afgelegd). Hierbij wens ik dan 

ook alle nieuwe stagiairs van harte uit te 

nodigen op de Dag van de Stagiair op 7 

oktober 2022.

 

Waarde confraters,

De Commissie van Stagiairs kan terugkijken op een geslaagde activiteitenkalender in het gerechtelijk jaar 2021-2022. 

Hoewel het begin van het werkingsjaar van de Commissie van Stagiairs traag op gang kwam door de coronapandemie – 

wat ondertussen een eeuwigheid geleden lijkt, heeft de Commissie het gerechtelijk jaar in ieder geval spetterend 

kunnen afsluiten.
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Eén van de laatste zittingen van de familierechtbank dit gerechte-

lijk jaar nadert zijn einde. Het vonnis moet nog worden gemaakt 

maar de familierechter heeft al laten blijken hoe ze de zaak ziet 

en spreekt de moeder, mijn cliënte, verwijtend toe. Het doet de 

vrouw zichtbaar verdriet. De vader daarentegen glorieert. Ook 

het nochtans niet onbeminnelijk gelaat van zijn raadsman wordt 

ontsierd door een grijns van (ietwat voortijdige) triomf.

Tevoren, tijdens de debatten, meende ik het al te ontwaren: ik 

had te maken met een confrater die geen onderscheid tussen 

zichzelf en de cliënt kan maken. U kent ze wel. Het zijn de con-

fraters die verder redetwisten op de gang, persoonlijk beledigd 

door een verkeerd gevallen argument of een ongelukkig geplaatst 

woord. Tegen enige afstandelijke ironie blijken ze zelden bestand. 

Ik zag en hoorde haar bezig. Elke kritische opmerking die de 

rechter maakte aan het adres van haar cliënt werd ontvangen 

als een dolk in eigen hart. Elke goedkeurende tussenkomst als 

een aai over de eigen bol. Er werd niet zozeer gepleit maar wel 

gesneerd en gesnauwd, onderbroken en nagebauwd. Heftig van ja 

geknikt of nog heftiger van neen geschud. Ik zag haar beurtelings 

opveren, inzakken en weer opveren. Alsof het over haarzelf ging 

in plaats van over haar cliënt. Maar misschien vergiste ik mij wel. 

En was ze gewoon heel empathisch.

De debatten worden gesloten. De raadslieden en de partijen 

staan recht en rapen hun spullen bij elkaar. De in de gang schijn-

baar eeuwig wachtende advocaten stellen, glurend door het gor-

dijn, die bewegingen tevreden vast en verifiëren nog maar eens 

bij de zaalwachter dat hun zaak toch zeker de volgende is. Maar 

dan, de voorzitter is moe en het moe, klinkt het cynisch vanuit 

de rechtersstoel “Allez, proficiat eh! Goeie vakantie!”. De toch al 

getergde moeder krimpt in elkaar. De sfeer zakt nog een paar 

graden naar beneden. Met het nutteloze bundel in mijn hand, in 

een poging te redden wat er te redden valt, vraag ik: “Kunnen we 

niet wat minder scherp afsluiten? We hebben toch een construc-

tieve regeling voor de vakantie?”. Als door een horzel gestoken 

schiet mijn tegenstrever naar voren en bijt mij toe: “Als ge mij 

tenminste twee weken in juli had gegund! Nu geeft ge mij maar 

vijf dagen. Dat noem ik niet constructief!”.

Ik had mij dus niet vergist. En sorry confrater, dat ik ‘uw’ vakan-

tie heb verpest.

Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op 

louter toeval

Afstand

Wel en wee
Geboortes

Renée, dochtertje van Kim Martens
Merijn, zoontje van Kevin Poelman
Théo, zoontje van Pepijn Geers
Leonie, dochtertje vaN Tine Coddens
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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.
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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


