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De maand juni staat voor de deur en
zoals u uit ervaring weet, brengt de
Romeinse godin Juno ieder jaar
allerhande verkiezingen met zich
mee. Het is in 2013 niet anders.
Allereerst zijn er verkiezingen in
eigen huis. Voor het Vlaams
Pleitgenootschap staan er verkiezingen gepland op vrijdag 7 juni aanstaande. De jaarlijkse algemene vergadering is een belangrijk moment
in onze werking. U krijgt er een overzicht van onze activiteiten van het
afgelopen jaar, een voorstelling van
uittredende en kandidaat-bestuursleden, een financieel verslag, een
blik vooruit op het volgende werkingsjaar en uiteraard ook de mogelijkheid om u over dit alles uit te
spreken. Afspraak aldus om vrijdag 7
juni om 15.30 uur in de Bibliotheek
van het Hof van Cassatie in het
Justitiepaleis.

Woord van de JABkes
-Esther De Raymaeker-
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De
Nederlandse
Orde
van
Advocaten bij de Balie te Brussel
verkiest op 18 juni een nieuwe ViceStafhouder en nieuwe Raad van de
Orde. Voor deze verkiezingen geldt
geen stemplicht, maar het Vlaams
Pleitgenootschap doet toch een
warme oproep om uw stem uit te
brengen. Immers, het lijkt er op dat
we sinds lang opnieuw zullen afstevenen op échte verkiezingen, gelet
op de pluraliteit van de kandidaten
Vice-Stafhouders. Het Vlaams
Pleitgenootschap zal uiteraard niet
nalaten om een debat onder de kandidaten Vice-Stafhouders te organiseren, zulks in volle verkiezingstijd.
Het spreekt voor zich dat u hierover
tijdig zal worden geïnformeerd. De
uitslag van de verkiezingen zal worden bekendgemaakt op de algemene vergadering van de Orde, die zal
plaatsvinden op 18 juni 2013 om 15
uur in de Plechtige Zittingszaal van
het Hof van Cassatie. Onnodig nog
te vermelden dat uw stem uiterst
belangrijk is om de Raad en onze

vertegenwoordigers in de algemene
vergadering van de Orde van Vlaams
Balies de grootst mogelijke legitimiteit te bezorgen.
Bij het schrijven van dit voorwoord
is onze jaarlijkse studiedag met als
onderwerp het proactief ondernemingsrecht reeds achter de rug,
doch ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de organisatoren
ervan uitdrukkelijk te bedanken, in
het bijzonder onze Openingsredenaar, Mr. Joeri Vananroye, die ik
waardeer voor zijn kunde om zoveel
eminente sprekers en confraters te
hebben kunnen enthousiasmeren
om mee te werken aan een van onze
belangrijkste activiteiten van het
jaar.
Aan het einde van het werkingsjaar
past het tevens om mijn oprechte
dank uit te drukken aan alle
bestuursleden van het Vlaams
Pleitgenootschap, alsook aan de
Vertegenwoordiger van de Stagiairs
en de bestuursleden van de Jong
Advocaten Brussel – Kring der
Stagiairs (“JABkes”), aan onze immer
bereidwillige administratief medewerkster
mevrouw
Marleen
Dezaeger, aan alle leden van de
Raad van de Orde en aan onze
Stafhouder en Pro-Stafhouder, aan
Mrs. Geert Leysen en Nadine
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Woord van de Voorzitter

Serbruyns, aan mevrouw Lieve De Wilder en de leden
van het secretariaat van de Nederlandse Orde van
Advocaten bij de Balie te Brussel alsook aan al diegene
die zich vele uren en dagen verdienstelijk hebben ingezet
voor de werking van onze vereniging.
Ik dank ook al onze confraters – leden en niet-leden – die
op de ene of de andere wijze hebben deelgenomen aan
onze activiteiten en dank hen voor hun blijvende interesse die zij betuigen aan onze vereniging. Het Vlaams
Pleitgenootschap heeft veel kunnen realiseren tussen de
eedaflegging van 3 september 2012 en de algemene vergadering van 7 juni aanstaande. Gelet op de hoge
opkomstcijfers meen ik dat de meeste confraters het
voorgelegde programma gesmaakt hebben.

Pleitgenootschap, dewelke eveneens zal doorgaan op 7
juni aanstaande in de Club van Lotharingen aansluitend
op de algemene vergadering.
Het was mij, samen met alle bestuursleden van het
Vlaams Pleitgenootschap, een genoegen u van dienst te
zijn geweest.
Ut vivat, crescat et floreat Vlaams Pleitgenootschap.
Oprecht confraterneel,
John-John Ackaert
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2012-2013
voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be
www.vlaamspleitgenootschap.be

U wordt dan ook van harte uitgenodigd om samen met
de bestuursleden de balans op te maken op 7 juni aanstaande, waarna ik onze leden ook van harte uitnodig op
de
afsluitende
receptie
van
het
Vlaams

Cultuur
OPERA COSI FAN TUTTE VAN MOZART – MEI 2013 – DE MUNT
Na het overdonderende succes van onze opera-activiteit La Traviata van Verdi in december gaan we ook in mei nog eens
samen naar de opera. Meer informatie volgt bij het openen van de inschrijvingen !
SLOTCONCERT KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD – MAANDAG 17 JUNI 2013 OM 20U SCHONE KUNSTEN

PALEIS VOOR

Tijdens deze concertavond ziet u zowel de eerste, tweede als derde laureaat van de pianowedstrijd aan het werk. De
winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd, discipline piano, is dan reeds gekend en geeft samen met de tweede en
derde laureaat nog eens het beste van zichzelf onder begeleiding van deFilharmonie.
Het slotconcert is elk jaar uitverkocht, dus snel zijn is de boodschap. Tickets kosten 42 EUR per persoon in catgorie III
(tweede balkon). Inschrijven kan door een email te sturen naar info@vlaamspleitgenootschap.be waarna u een e-mail
ter bevestiging zal ontvangen.

Steunende leden 2012/2013
Judo Frank, Geinger Huguette, Panis Luc, Gooris August, Raes Stefaan, Fierens Jean-Pierre, Vermeir Tim,
Verhaeghe Peter, Van Eecke Hugo, Koninckx Godelieve, De Wulf Lievin, Asscherickx Bertrand, Dubaere Joan,
Lindemans Dirk, Declercq Philippe, Van Alsenoy Karel, Cerckel Jean-Yves, Lambrecht Dirk, Hendrix Joost,
Dillen Patrick A., De Ridder Luc, De Becker Andre, Cools Patricia, Leo Van den Hole, Van Der Schueren Frank,
Tallon Alex, Slootmans Jozef, Bevernage Carl, Vercraeye Kathleen, Leysen Gertrudis, Uyttersprot Jan,
Cailliau Harry, Van Ham Hans, Jacobs Frans, De Ridder August en Renard Jean-Noël.
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Vlaams Pleitgenootschap
Pleitwedstrijd 27 februari 2013

D

Liesbeth Jansens
e Kunst om te behagen

Het woord pleidooi is ontleend aan het Oudfranse plaid, wat
zoveel als proces of vonnis betekent.
Het Oudfranse pledoié refeert naar wat
tijdens het proces gezegd is, en verbasterde verder tot plaidoyer en plaider. Plaid
is ontwikkeld uit het Latijnse placitum, als : wat zich vertaalt leerstelling,
principe, besluit, overeenkomst, al naargelang de context, of misschien eerder nog dat wat behaagt. In die zin is
het woord pleidooi etymologisch
terug te brengen tot het Latijnse
placere, wat behagen, bevallen betekent.
Aldus is het pleidooi, in zekere zin
en met enige omwegen, de kunst
om te behagen.
Het Pleidooi
Wat kenmerkt een goed pleidooi?
De meningen hierover lopen wellicht uiteen. Voor sommigen ligt de
nadruk op de taalvaardigheid en de
lichaamstaal, met een voorliefde
voor beeldende, meeslepende uiteenzettingen zonder dat deze uitmonden in holle frases. Anderen
hechten misschien meer waarde aan
een krachtdadige schets van feiten
en juridische beschouwingen, zonder veel poespas, zoals het in de
natuur van de no-nonsense Vlaming
ingebakken zit.

Het pleidooi is alleszins een ondergewaardeerd en onderschat wapen
van de jurist. De nadruk ligt nog al
te vaak op de schriftelijke vaardigheden. Maar welke garantie biedt een
schitterende conclusie, wanneer je
geen vaardige pleiter hebt om na je
prachtige voorzet de bal binnen te
koppen? Is het pleidooi dan niet het
eindpunt van een intellectueel rijpingsproces dat zich niet kunstmatig laat versnellen, zoals onze
Antwerpse
confrater
Frederic
Lenders zo treffend stelde in zijn
openingsrede? "Je moet de bal hebben om te schieten, en schieten om
te scoren, maar dat is logisch”,
placht Johan Cruijff te zeggen.
Ongeacht persoonlijke smaak en
voorkeur, kunnen we het er over
eens zijn dat pleiten de kunst is om
met de kracht van argumenten een
stelling te verdedigen, en de stelling
van de wederpartij te weerleggen.
"Je moet zorgen dat je een doelpunt
meer scoort als de tegenstander”,
zegt Johan Cruijff.
Immers, het pleidooi is niet alleen
essentieel als waarborg voor de
openbaarheid van de rechtsbedeling maar staat daarnaast ook toe te
nuanceren, verhelderen, benadrukken, uit te lichten en in te zoomen.
Dit kan een advocaat niet in zijn
conclusies. “De punten moeten dáár
op de i gezet worden, waar ze

horen”, om nog maar eens naar
Johan Cruijff te verwijzen.
Goed pleiten gaat uiteraard niet
vanzelf. Een advocaat die kan spreken is daarom nog niet noodzakelijk
welsprekend. Naast een stuk talent,
geldt ook voor deze vaardigheid:
oefening baart kunst. Het Vlaams
Pleitgenootschap biedt haar stagiairs dan ook jaarlijks een forum
om deze vaardigheden te oefenen.
De jaarlijkse Pleitwedstrijd van
het Vlaams Pleitgenootschap
Met veel genoegen blikken wij terug
op een geslaagde editie van de jaarlijkse Pleitwedstrijd van het Vlaams
Pleitgenootschap, die op 27 februari
2013 plaatsvond. Door het kruim
van de stagiairs werd er gestreden
om de Prijs der Oud-Stafhouders.
Niet minder dan dertien stagiairs
hebben het beste van hun kunnen
laten zien voor een publiek van jury
en sympathisanten en hielden vurip. 5
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Vlaams Pleitgenootschap – Pleitwedstrijd 27 februari 2013

V.l.n.r.: Mr. Ann-Sophie Vanwinsen (eerste laureate), Mr. Karel De Smet, Mr. Govert Coppens, Mr. Michaël Dirkx (derde laureaat), Mr.
Francis Westelinck, Mr. Christine Sampermans, Mr. Sofie Naessens (tweede laureate), Mr. Mitchell Selie, Mr. Sven Verbeiren, Mr. Cristel
Moriau (publieksprijs), Mr. Wouter Janssens, Mr. Alexandra Sansen, Mr. Bernard Dubois.
ge pleidooien over casussen verbintenissenrecht, strafrecht, huurrecht,
handels- en vennootschapsrecht. Er
werd over en weer gepingpongd met
ad rem verdedigingsvondsten, taalkundige hoogstandjes, beeldende
uitspraken en krachtige gelaatsuitdrukkingen.
De jury bestond uit de heer Wim De
Gendt, Voorzitter van de 26e kamer
van de rechtbank van eerste aanleg
en voorzitter van de jury, Meester
Hugo Vandenberghe, Stafhouder
van de Nederlandse Orde van
Advocaten bij de Balie te Brussel,
en Meester Sven Mary, advocaat bij
de Balie te Brussel. Hun prikkelende
vragen en hun welgeplaatste bedenkingen daagden de deelnemers uit
en genadeloos werden de zwakkere
argumenten blootgelegd. Maar zelfs
met de hete adem van de jury in hun
nek, hielden onze deelnemers het
HET POELAERTPLEIN
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hoofd koel en pareerden zij elke lastige vraag met een listig antwoord.
Het Vlaams Pleitgenootschap wenst
de jury te bedanken. Zij heeft zich
bijzonder goed en met veel enthousiasme van haar taak gekweten.
Na een moeilijke deliberatie, werden de laureaten bekendgemaakt.
“Schandalig!”, zo luidde het openingswoord van Meester AnnSophie Vanwinsen, die jury en
publiek wist te bekoren met een helder en gestructureerd pleidooi. Met
een aantal spitsvondige frases en
met zin voor humor wist zij de aandacht van de aanwezigen te vatten
en te behouden.
Meester Sofie Naessens is de tweede laureate. Zij bracht een beheerst
en elegant pleidooi, juridisch goed

onderbouwd, en met veel overtuigingskracht. Met enkele rake argumenten legde zij de essentie van de
zaak bloot, en kaartte zij duidelijk
aan over welke pijnpunten er
beslecht moest worden.

het poelaertplein

voeringen van Cicero die schaamteloos het proces van het slachtoffer
maakte. Haar verwijzingen naar het
zogenaamd strafdossier waren
indrukwekkend.
Helaas zijn er maar vier prijzen want
ook de overige kandidaten gaven
blijk van inzet, mooie proza, goede
voorbereiding en een uitstekende
juridische kennis. Het Vlaams
Pleitgenootschap bedankt hen allen
voor hun inzet en hun prestatie. Om
nog een laatste keer Johan Cruijff te
citeren : “Winnen is logisch, verliezen niet”.

Derde laureaat is Meester Michaël
Dirkx, die overtuigend in de rol van
curator kroop en die het hoofd koel
wist te houden tijdens een moeilijke
vragenronde, waarbij het vuur hem
aan de schenen werd gelegd met
vragen over de huidige opvattingen
binnen de rechtspraak.
Meester Cristel Moriau bleek de
publieksfavoriet. In een ogenschijnlijk hopeloze zaak wist zij toch de
juiste argumenten te vinden om de
kaarten te doen verschuiven. Haar
pleidooi deed denken aan de rede-

Onze welgemeende dank gaat ook
uit naar de aanwezige supporters,
die zich een goeie graadmeter hebben getoond voor de appreciatie
van het betoog van de deelnemers.
Na een onderhoudende pleitwedstrijd, werd er samen met de vele
aanwezige supporters en sympathisanten nagekaart tijdens een gezellige receptie.

aat af naar de Zuidelijke
Pleitwedstrijden te Breda. Sinds
1969 organiseert de balie van Breda
de Zuidelijke Pleitwedstrijden,
waaraan twaalf Zuid-Nederlandse
en Vlaamse balies deelnemen. Dit
jaar vond de wedstrijd plaats op 6
april 2013. De Rechtbank Breda is
dan het toneel van een bilaterale
strijd om de meest begeerde wisselbeker: de Schellenbachtrofee.
Al verschillende jaren wordt de
begeerde trofee mee naar huis
genomen door een Vlaamse confrater. Uit pure armoede werd er zelfs
een nieuwe, bijzondere prijs geïntroduceerd om de oranje smart te
verzachten. Naast de winnaar van de
Zuidelijke Pleitwedstrijden, is er ook
een prijs voor de Beste Nederlander.
De toon voor deze pleitwedstrijd is
gezet: een gezond potje BelgiëHolland zorgt traditiegetrouw voor
de nodige animositeit. Met veel vertrouwen vertrokken de Vlaamse
balies naar onze noorderburen, met
de geur van de overwinning reeds
diep in hun neus geworteld.

De Zuidelijke Pleitwedstrijden in
Breda
Traditiegetrouw vaardigt het Vlaams
Pleitgenootschap haar eerste laure-
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Vlaams Pleitgenootschap – Pleitwedstrijd 27 februari 2013

Het mocht helaas niet zo zijn.
Terecht of onterecht, de jury besloot
dat het tijd was voor een Hollands
feestje. De eerste plaats ging naar
de balie van Maastricht. De balie
van Roermond kaapte de tweede
plaats weg. Op de derde plaats treffen we een Vlaamse balie, met name
de balie van Turnhout.
Onze deelneemster, Mr. Ann-Sophie
Vanwinsen, heeft een meer dan verdienstelijk pleidooi gebracht en
heeft de balie van Brussel met glans
vertegenwoordigd. Al werd zij door
de jury niet beloond, toch wensen
wij haar uitdrukkelijk te feliciteren
voor haar prachtige en innemende
uiteenzetting.
Het Vlaams Pleitjuweel
De tweede laureate wordt traditiegetrouw afgevaardigd naar het
Vlaams Pleitjuweel, een pleitwedstrijd waar alle Vlaamse balies vertegenwoordigd zijn. Deze wisselbeHET POELAERTPLEIN
2012-2013 • Nr 5
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ker is vorig jaar in Kortrijk beland,
en aldus is het de balie van Kortrijk
die dit jaar gastheer is van deze
pleitwedstrijd. Op 3 mei 2013 wordt

de strijd gestreden. We wensen onze
Brusselse deelneemster, Mr. Sofie
Naessens, alvast veel inspiratie en
succes!

Nocturnebezoek

het poelaertplein

aan de Koninklijke Serres
Enkele sfeerbeelden van een geslaagd nocturnebezoek op 26 april 2013 aan de Koninklijke Serres te Laken waarop het
VPG zestig deelnemers mocht verwelkomen.
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De nieuwe Salduzaanpak
Stafhouder Hugo Vandenberghe

D

e statistische gegevens in
verband
met
de
Salduzbijstand voor 2012
werden bekend gemaakt.
Voor het gebied Brussel-HalleVilvoorde was er een tussenkomst in
74% van het aantal oproepen,
namelijk 2.060 dossiers voor een
totaal van 2.776 oproepen.
Alhoewel dit een verbetering is vergeleken met 2011 blijft de rechtsbijstand Salduz in Brussel-HalleVilvoorde het laagste cijfer halen in
Vlaanderen.
Zo is het dekkingspercentage in
Antwerpen 95% en in Gent 96%. Het
algemeen gemiddelde voor de tussenkomstgraad voor alle dossiers
bij de OVB bedraagt 91%.
De afgelopen maanden werd door
de Raad van de Orde dan ook grondig onderzocht of een meer efficiënte en praktische organisatie van de
Salduz-bijstand kon georganiseerd
worden.
De Raad van de Orde heeft dan ook
beslist om de organisatie van deze
bijstand territoriaal te spreiden.
Belangrijk daarbij zijn de bereikbaarheid en de nabijheid van de
advocaat omdat deze aanpak de verplaatsingen minimaliseert en aldus
ruimte laat voor een vergoeding
voor de echte dienstprestaties.
De regionale organisatie dient zich
aan door het inrichten van vijf
regio’s.
De eerste regio wordt geïnstalleerd
onder de benaming “regio Brusselstad” (Brussel 19). Aan de hand van
de praktijk zal zich wellicht een verdere interne opsplitsing opdringen.
Vier andere regio’s bestaan uitsluitend uit politiezones uit de Vlaamse
Rand. Het beginsel van het eigen
parket Halle-Vilvoorde wordt op het
terrein doorgetrokken onder de volgende benamingen:
voor de regio Vilvoorde: “regio
Vlaamse Rand Noord (bij Brussel)”:
PZ Grimbergen, PZ VIMA, PZ Katze;
voor de regio Zaventem-Overijse:
“regio Vlaamse Rand Oost (bij
Brussel)”: PZ ZRM, PZ Woka, PZ
Druivenstreek;
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voor de regio Halle-Lennik: “regio
Vlaamse Rand Zuid (bij Brussel)”:
PZ Pajottenland, PZ Halle, PZ
Beersel, PZ Rode, PZ SPL 2;
voor de regio Asse: “regio Vlaamse
Rand West (bij Brussel)”: PZ TARL,
PZ AMOW, PZ KCM, PZ Dilbeek.
Een inschrijving voor een regio
betekent dan ook tegelijkertijd een
inschrijving voor alle betrokken
politiezones in deze regio.

Deze organisatie sluit ook aan met
de nieuwe opportuniteit die zich
aandient bij de inrichting van het
autonome parket Halle-Vilvoorde
zoals het centraliseren van de verhoren op één plaats, per regio, naar
de toekomst toe.
Ze wordt opgebouwd in samenwerking met de OVB, en een uitgewerkte digitale begeleiding per regio
wordt dus voorzien.

De Raad heeft voor elke regio minstens één advocaat als verantwoordelijke van de Nederlandse Orde
aangesteld die concreet en dagelijks
voeling heeft met het rechtsleven in
haar/zijn regio. De regionale verantwoordelijke wordt dan ook betrokken bij de noodzakelijke regionale
opbouw en werking, en zorgt voor
de effectuering van de Salduzrechtsbijstand.
De Raad heeft beslist om volgende
confraters aan te stellen als regionale verantwoordelijken in het kader
van de Salduz-permanentie:
voor Brussel: Mr. Wiet Goris.
voor Vilvoorde: Mr. Annemie
Declerck en Mr. Chantal Lekeu;
voor Zaventem-Overijse: Mr. Marc
Smout;
voor Halle-Lennik: Mr. Katelijne Van
Bellingen;
voor Asse: Mr. Tom Bauwens.

U kan zich nu nog altijd inschrijven
voor de regio of regio’s van uw keuze
op de webapplicatie van de OVB. De
regio-verantwoordelijken zullen vervolgens contact opnemen met de
ingeschreven advocaten voor de verdere concrete afspraken.
De Raad van de Orde is ervan overtuigd dat met deze nieuwe aanpak
en met een actieve ondersteuning
door de Orde het mogelijk moet zijn
om de effectiviteit van de Salduzbijstand in ons gerechtelijk arrondissement te vergroten.
Niet onbelangrijk is te onderlijnen
dat de Europese regelgeving die in
aantocht is, de uitbreiding van deze
rechtsbijstand zal opleggen en dat
de balie, nog meer als vroeger, voor
de professionele organisatie van
deze dienstverlening moet instaan.

Tijdens de maand mei zullen verdere aanvullende stappen worden
gezet om dit schema operationeel te
maken.

Uw medewerking wordt zeer op prijs
gesteld.

Hoogdagen voor

het poelaertplein

de abstracte kunstenaars

I

n mijn boek “Felix de Boeck en de
pioniers van de abstracte kunst”,
Snoek 2010, heb ik een poging
gedaan om de terminologieën
‘modernisme’, ‘avant-garde’ en ‘abstractie’ van mekaar te onderscheiden. In de tentoonstelling die het
museum van Schone Kunsten te
Gent opzet, stel ik vast dat de curatoren nog steeds met deze begrippen
worstelen zoals uit de titel van de
catalogus blijkt : “Modernisme.
Belgische abstracte kunst en
Europa”. Zijn de kunstcritici en de
curatoren niet op een lijn te krijgen
teneinde bij de toeschouwer klaarheid te brengen ?
In zaal A van deze tentoonstelling
wordt de bezoeker ondergedompeld
in
het
oeuvre
van
Jules
Schmalzigaug, (1882 – 1917) een
futurist, die de schilderkunst in
beweging zet, een stijl die overgekomen is uit Italië met als mentor
Marinetti. Dus geen nog abstract
schilder. Daarvoor stierf hij ook te
jong.
Zaal B brengt Georges van Tongerloo
(1886 – 1965) ten tonele, die eigenlijk
een beeldhouwer was, aan wie in het
musée Matisse te Cateau-Cambrésis
enkele jaren terug een overzicht werd
gewijd. Wat een vergissing om een
zwak werk van hem op de voorkaft
van de encyclopedische catalogus te
hebben geplaatst, alleen maar
omdat het werk in het bezit is van het
organiserend Gents museum.
Marthe Donas (1885 – 1967) is de
enige vrouw in het gezelschap van de
abstracten met Archipenko als voorbeeld (zaal C). Ze was niet zo nauw
betrokken bij de tijdschriften van de
eerste abstracten, ‘de Stijl’ en ‘Les 7
Arts’ omwille van haar verblijf in het
buitenland (Nice en Parijs). Ze
belandde ten onrechte in de vergeethoek. Katrien Boon publiceerde bij
de Stichting Kunstboek een boeiende monografie (2004).
Dan volgen de abstracten van de
twintiger jaren, die België rijk was, in
een indruk- wekkende ‘etalage’
gemixt van zaal tot zaal : o.m.
Baugniet, Flouquet, Joostens, Karel
Maes en Jozef Peeters. Voor het eerst
hebben de curatoren het aangedurfd

Raoul Maria de Puydt

om Felix De Boeck (1898 – 1995) prominent in dit overzicht tentoon te
stellen. Uit deze vergelijkende studie
en het aanwezige beeldmateriaal
komt duidelijk naar voren dat De
Boeck samen met Maes en Peeters,
de echte pioniers zijn van de abstracte kunst in België. Aldus is hij te
bewonderen tussen de groten van
Europa, Kandinsky en Mohony –
Nagy. Een bezoek aan het Felix De
Boeckmuseum te Drogenbos blijft
derhalve een aanrader. Men vergeet
te vlug dat Felix De Boeck reeds in
1918 zijn eerste abstracte tekeningen
afleverde en in 1919 de fauvistische
periode in zijn kunst afsloot om de
theorieën van Theo van Doesburg in
toepassing te brengen en ‘geometrische’ schilderijen te borstelen, die in
Gent te bewonderen zijn. Terwijl
Mondriaan in de geometrische abstractie is blijven steken, wist De
Boeck het ‘lyrische’ element binnen
te brengen in de abstracte kunst. Hij
was de enige die beide stromingen
binnen de abstractie aldus beoefende.
De enige en echte pionier van de
abstracte kunst is de te Moskou
geboren Rus (1866) Wissily
Kandinsky die als Fransman stierf
(1944). Aan de Koninklijke musea
van Schone Kunsten van Brussel viel
de eer te beurt om uit het Russische
museum te Sint-Petersburg de eerste
abstracte werken van hem uitgeleend
te krijgen : een kleurenpracht vol verhalen. De tentoonstelling is ingebed
in het Rusland van de beginjaren van
de 20ste eeuw met iconen en textiel,
die moeten verklaren in welke wereld
Kandinsky opgroeide. Hij was geen
‘constructivist’ en schilderde nooit
geometrische werken. Het waren
kleurrijke verhalen, niet figuratief
zoals bij zijn landgenoot Chagall ,
maar wel met dezelfde densiteit van
kleuren, evenwel in vormloosheid.
Om deze unieke werken te mogen
bewonderen werd de toegangsprijs
fors opgetrokken. Ook het expositieconcept is nieuw naar het voorbeeld
van de Dali-expo in het Centre
Pompidou : geen opeenvolgende
modules waar de bezoekers gedwee
moeten aanschuiven, maar een open

ruimte, waar de zoektocht begint,
met fauvistische, Russische landschappen die uitbulken van verf en
kleur om te eindigen bij de twee groten van de abstracte kunst Kandinsky
en Malevitch, het lyrische geconfronteerd met het geometrische. Deze
strekkingen kregen in zestiger jaren
een nieuw leven en heden ten dage
trekken enkele grootmeesters, zoals
Kiefer en Richter, deze abstractie met
nieuwe variaties door. Tussenin hangen gespreid de prachtige doeken
van de jaren 1911 - 13, die definitief
met de figuratie breken. Het oog
wordt bekoord van schoonheid. De
vormeloosheid veroorzaakt een
doordringende gemoedsbeweging.
De vele kleuren doen de ziel van de
toeschouwer vieren zoals bij het
schilderij Sint-Joris, die de draak
doodt.
Beide tentoonstellingen lopen tot 30
juni 2013. Ter voorbereiding beveel
ik u het traktaat van Kandinsky aan
“Uber der Geistige in der Kunst”
(1912), nog steeds in Nederlandse
vertaling in pocketversie in de
Aulareeks beschikbaar. Aldus kunt
u binnentreden in de wereldvisie van
de abstracte kunstenaars.
Spijtig dat u hierbij de tentoonstelling van zijn Russische collega El
Lissitzy (1890 – 1941), die in het van
Abbemuseum te Eindhoven op 28
april jl. afsloot, moest missen. Het
zijn ongekende werelden, die mekaar
oproepen, dankzij de ongebreidelde
creativiteit die voornoemde kunstenaars aan de dag leggen.
p. 11
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Woord van de JABkes

W

aarde confraters,
Beste stagiairs,

Het is alweer de laatste keer dat ik
de eer heb mij via deze column tot u
te richten. Op dit moment scheiden
nog twee maanden ons van het
gerechtelijk verlof en daarmee ook
het einde van mijn mandaat als vertegenwoordiger van de stagiairs en
voorzitter van de JABkes. Twee
maanden die we echter gaan laten
tellen! Ik overloop met u de meest
recente en toekomstige wapenfeiten.
Op het moment van schrijven hebben we net onze jaarlijkse Baliequiz
in het Justitiepaleis achter de rug,
waar ‘De Linkies’ de eerste plaats
veroverden en het Gouden Befje in
de wacht sleepten. Proficiat aan
Joost Bats, Rozanne Vander Hulst,
Jeroen Villé en Francis Wijnakker!
Zij werden op de hielen gevolgd
door Joris De Wolf, Bram Van Bael,
Klaartje Kinnaer en Thomas
Moerman op de tweede plaats en
Tom Villé, Kevin De Greef, Jan
Bosmans en Kristof Slootmans op
de derde plaats. Dank aan alle
teams voor de bijzonder enthousiaste deelname, alsook aan onze
gewaardeerde juryleden Bernard
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Esther De Raymaeker

Tilleman, Pieter Londers en
Stafhouder Hugo Vandenberghe, die
kwamen en zagen dat het goed was.
En we gaan nog niet naar huis, want
op 25 april 2013 stelde nieuwe hotspot Midi Station zijn deuren open
voor een gemeenschappelijke
afterwork met onze Franstalige
vrienden van de Carrefour des
Stagiaires. De ideale gelegenheid om
al even te oefenen voor De Nacht
van de Stagiairs. Ik hoop u daar te
hebben mogen verwelkomen! Over
onze Franstalige vrienden gesproken, zal u merken dat mijn
Franstalige tegenhangster, Mr
Marie-Céline Elleboudt, de déléguée
des stagiaires en voorzitter van de
Carrefour des Stagiaires, elders in dit
blad terug te vinden is. Sla haar bijdrage zeker niet over! En omdat
wederkerigheid
een
schone
Belgische deugd is, vindt u de
JABkes eveneens in de laatste editie
van de Pas Perdus, het magazine van
de Carrefour des Stagiaires, dat u in pdf
kan bekijken op onze website
(http://www.jabkes.be). Het is een
bijzonder leuke bijdrage geworden,
dus ga zeker een kijkje nemen.

teams van 4 personen het tegen
elkaar zullen opnemen voor de titel
van snelste confraters. Het sport
team blijft u ook welkom heten op
onze wekelijkse looptrainingen aan
de vijvers van Elsene (afspraak op
woensdag, 20u aan het Café Belga)
waar we ons samen met een looptrainer voorbereiden op de 20km
van Brussel. Ook beginnende
lopers, die de 20km met veel plezier
aan hen voorbij zien gaan, zijn van
harte welkom. Er wordt getraind op
ieders niveau!

Verder kijken we uit naar het karting
toernooi op donderdag 23 mei, waar

Ook dit jaar sluiten we uiteraard af
met een onvergetelijk feestje. De

het poelaertplein

Nacht van de Stagiairs zal doorgaan
op vrijdag 7 juni in de Jeux d’Hiver.
Het spreekt voor zich dat u dit niet
aan zich kan laten voorbijgaan. Ik
nodig u bijzonder hartelijk uit met
ons te komen toasten op de afsluiter van een zeer geslaagd jaar! Het
begin van de voorverkoop zal aangekondigd worden via e-mail en facebook.
Met betrekking tot een iets administratievere maar daarom niet minder
feestelijke gebeurtenis, herinner ik
de confraters die binnenkort op het
tableau komen eraan dat alle infor-

matie nodig voor de aanvraag tot
opname op het tableau terug te vinden
is
op
onze
website
(http://www.jabkes.be) onder de
hoofding “Stage”.
In de laatste paragraaf van deze
laatste column wil ik graag de mensen achter de schermen bedanken
die dit jaar mogelijk gemaakt hebben. Zonder de JABkes bestuursleden die het jaar door hun schouders
gezet hebben onder kleine en grote
projecten was niets mogelijk
geweest. Ik dank hen allemaal voor
hun inzet en enthousiasme. Een bij-

zonder woord van dank gaat uit naar
mijn kernbestuur, Zília Nagy (vicevoorzitter), Jonas Van Campenhout
(secretaris) en Robin Tavernier
(penningmeester). En last but not
least, dank aan het VPG en de
Carrefour des Stagiaires voor de aangename samenwerking het voorbije
jaar, waarvan ik hoop dat deze door
de toekomstige besturen verder
gezet wordt!

Woord van de
Marie-Céline Elleboudt

W

aarde confraters, beste
vrienden,

rubrique dédiée aux JABkes vient
d’ailleurs de voir le jour.

L’occasion m’est offerte aujourd’hui
de prendre ces quelques lignes pour
vous présenter le Carrefour des stagiaires. Je m’en réjouis.

Et nous sommes tout à fait indépendants (même si alliés et amis)
de la Conférence du Jeune Barreau,
pendant de votre VPG.

Vous ne l’ignorez pas, le Carrefour
est un voisin proche, très proche,
des célèbres JABkes.

Mais, à part ces points de détail,
nous avons les mêmes ambitions :
représenter les stagiaires au sein
des instances de l’Ordre, répondre
aux demandes et aux questions des
stagiaires en difficultés et surtout,
divertir les avocats-stagiaires en
organisant diverses activités et évènements.

Vous connaissez notre alliance au
début de l’année dans le cadre de
l’organisation de la Réception d’ouverture, notre réunion festive au
cours du traditionnel Afterwork
commun qui a eu lieu ce 25 avril et
notre symbiose pour terminer l’année en beauté lors de la prestigieuse Nuit des Stagiaires.
C’est ainsi, le Carrefour est le frère
jumeau des JABkes.
Il existe toutefois quelques petites
différences. Nous avons par
exemple une publication périodique, le Pas Perdus, dans lequel une

Notre association se compose de
différentes commissions : BAJ
(assister les stagiaires dans le cadre
de leur obligation relative à l’aide
juridique), CAPA (concernant les
cours), étudiant-stage (pour assurer le lien avec les futurs diplômés
en droit), activités, aide au stagiaire (répondre aux questions en tout
genre), Pas perdus, relations internationales (pour les stages à

l’étranger), le fonds d’aide (accorder des prêts ou bourses pour des
stagiaires en difficultés) et les relations publiques et communications (notamment notre tout nouveau site internet en projet – le nouveau logo ci-dessous est d’ailleurs
le dernier né de cette commission).
La principale fonction du Carrefour
des stagiaires peut se résumer en
quelques mots : être présent pour
les stagiaires. Et pour être efficace,
il nous semble primordial de maintenir et développer la bonne entente qui règne entre nous. Alors à très
bientôt j’espère !
Bien confraternellement.
p. 13
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Koken met Tim-Motheus

“There’s no sincerer love than the love of food” 1
Tim-Motheus

D

e kille maan brengt haar laatste
vrieskou. Vanuit het warme zuiden baant de bloeiende en geurende lente zich, met horten en stoten,
heel moeizaam een weg naar het, voor
de tijd van het jaar, veel te koude
Belgenland2… En dan zijn er nog die
durven beweren dat de aarde op dramatische wijze aan het opwarmen is …
Maar bon, we dwalen af. De lente is in
het land – of doet daar minstens toch
een (verdienstelijke) poging toe – en dus
moeten we onze eetgewoonten navenant aanpassen.

Tortillachips met tzatziki, tomaten en
humus
Laten we eens beginnen met een aperitiefhapje: tortillachips met tzatziki,
tomaten en humus.
De tortillachips maken is relatief eenvoudig. Neem een paar zachte maïstortilla’s en plaats deze kort3 onder de gril
van de oven tot ze beginnen opzwellen.
Keer ze om en wacht tot ze ook aan die
kant beginnen opzwellen. Haal de tortilla’s uit de oven en snij ze onmiddellijk in stukken. Eens de tortillastukken
afgekoeld zijn, zijn ze lekker krokant.
In het vorige nummer van het PP heb ik reeds uitgelegd hoe je tzatziki kan maken. Ik verwijs wat dat betreft dan ook
naar het vorig nummer van het PP.
De tomaten moet je eerst ontvellen en ontpitten. Hiervoor bestaat er een heel eenvoudig methode. Maak aan de
onderkant van de tomaten een kruisvormige inkeping. Leg de tomaten vervolgens enkele seconden in kokend water.
Het vel van de tomaten zal na 5 à 10 seconden beginnen scheuren en loskomen. Neem de tomaten uit het kokend
water en koel ze onmiddellijk af in koud water. Pel de tomaten, snij ze in vier, en haal de pitten eruit. Het taaie groene stukje, waar de stengel aan vastzat, snij je best ook weg.
Hoe je verder gaat hangt er van af of je in een Italiaanse, dan wel in een Kretenzische stemming bent.
Ben je in een Italiaanse stemming, snij de tomaten dan in kleine blokjes en breng vervolgens op smaak met peper,
basilicum en een beetje olijfolie. Als je wil mag je ook wat geperste look toevoegen, maar niet te veel want het is niet
de bedoeling dat de looksmaak gaat overheersen.
Ben je in een Kretenzische stemming, rasp de tomaten dan fijn en breng vervolgens op smaak met peper, oregano en
een beetje olijfolie.
1 George Bernard Shaw.
2 De inspiratie komt uit de volgende dichtbundel: A. TRESIGNIE, Woorden zijn weer wit, s.l.e.d.
3 Ze mogen best een bruin kleurtje krijgen, maar het is niet de bedoeling dat ze togakleurig worden …
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Voor de humus neem je het vruchtvlees van twee rijpe avocado’s. Doe dit vruchtvlees samen met een teentje knoflook, het sap van een halve limoen en 140 gram erwten uit blik in een foodprocessor. Laat de foodprocessor draaien
tot je een gladde, groene massa verkrijgt.

Piratenblanket
Als hoofdgerecht serveren we, met het nodige tromgeroffel, piratenblanket.
Voor vier personen heb je nodig:
- 1/2 kg kalfsblanket,
- soja bakboter,
- peper,
- tijm,
- een sjalot,
- 125 ml water,
- 1 blokje groentebouillon,
- 1/2 kg champignons,
- 30 ml bruine rum,
- 125 ml soja room
- sausbinder of maïszetmeel.
Schroei de stukjes kalfsblanket aan alle kanten dicht in een beetje bakboter. Kruid met peper. Neem de stukjes kalfsblanket vervolgens uit de pan. Giet het overtollige vet weg en maak de pan schoon met een beetje water en een stuk
keukenpapier.
Laat in dezelfde pan een klein klontje bakboter (ongeveer een koffielepel) smelten. Doe de stukjes kalfsblanket
opnieuw in de pan en kruid met tijm. Voeg vervolgens de fijngesneden sjalot toe en laat ongeveer een vijftal minuutjes bakken op een zacht vuurtje. Let er op dat de sjalot niet verbrandt.
Voeg het water en het verkruimelde blokje groentebouillon toe, plaats een deksel op de pan en laat het geheel gedurende ongeveer een uurtje op een zacht vuurtje stoven. Voeg indien nodig af
en toe een klein beetje water toe.
Maak de champignons schoon en snij ze in vier. Voeg de stukjes champignon
toe en laat het geheel – met het deksel op de pan – nog een vijftiental minuutjes stoven.

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U

Voeg vervolgens de rum toe en laat nog een vijftal minuutjes stoven – zonder
deksel op de pan – zodat de alcohol kan verdampen.
Voeg ten slotte de soja room toe. Indien gewenst kan je wat sausbinder aan de
saus toevoegen.

Smakelijk en – bij leven en welzijn – tot na het gerechtelijk verlof !

Tim Motheus
Vraag.het.aan.tim.motheus@gmail.com
Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@vkag.be • www.vkag.be
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De bevoorrechte partners
van Brusselse juristen
Alle talen

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

Vertalers met specialisatie
in verscheidene disciplines
Beëdigde vertalingen • Zeer korte termijnen
Waversesteenweg 2041 • 1160 Brussel
Tel 02 735 55 95 • Fax 02 733 67 28
e-mail : info@aliaslanguages.be
www.aliaslanguages.be
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K l a s s e m e n t & a rc h i v e r i n g
S c h r i j v e n & v e r b e t e re n
Drukkerij & stempels
B u ro t i c a & i n f o r m a t i c a

Wij verwachten U :
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www.odendhal.be
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