
PAUL BEKAERT, JURIST EN MENSENRECHTENADVOCAAT

ALUMNI

et liep nochtans bij-
na slecht af tussen de 
KU Leuven en mij”, zegt 

Bekaert. “Ik ben de universiteit zeer ge-
negen en ga naar elke samenkomst van 
de lichting juristen van 1972, maar toen 
ik hoorde over een onderzoeksproject 
(LAW-TRAIN – red.) waaraan zowel de 
KU Leuven als de Israëlische politie deel-
nemen, wilde ik mijn lidkaart als alumnus 
terugsturen. Gelukkig komt er een einde 
aan die schandalige samenwerking. (Rec-
tor Luc Sels maakte onlangs bekend dat de 
KU Leuven na het aflopen van het project 
in april 2018 niet zal participeren in een 
eventueel vervolgproject met het huidige 
consortium – red.) Ik houd mijn kaart.”

Het valt op dat deze man zijn immer 
bedaarde stijl laat varen als het over de 
Palestijnse kwestie gaat. “Sinds 2001 ging 
ik zes keer naar de bezette gebieden als 
waarnemer van mensenrechtenorganisa-
ties, maar ik wil niet meer terug. Ik ervaar 
de situatie als zodanig onrechtvaardig dat 
ik er zelfs nauwelijks nog artikels over kan 
lezen. Het Palestijnse volk is door ieder-

een in de steek gelaten, er wordt een soort 
sluipende genocide op hen gepleegd. Is-
raël wil geen Palestijnse staat, het wil geen 
vrede, en het wordt daarin gesteund door 
een enorme Amerikaanse lobby.”

Bekaert, die naam maakte als mensen-
rechtenadvocaat, vertelt het in zijn statige 
kantoor in Tielt. Achter de antieke inrij-
poort ligt een riante tuin, maar er is voor 
hem duidelijk meer in het leven dan het 
materieel goed hebben. “Veel mensen 
volgen rigoureus de rollen die hen opge-
legd worden: ze zitten in een serviceclub, 
gaan skiën met Nieuwjaar, reizen luxueus 
in de zomer. Ik heb daar te veel verbeel-
ding voor. Op veilig spelen heb ik nooit 
willen doen.” 

Vader Bekaert was aankoopdirecteur 
in een grote leerlooierij, maar zijn zoon 
kiest inderdaad een ander pad. “Mijn ou-
ders hadden bijvoorbeeld veel schrik van 
politiek. Ik niet, al beoefen ik ze zonder 
partijkaart. Ik zie mezelf als een Lucky 
Luke die strijdt voor gerechtigheid zon-
der onder iemands gezag te staan. Mijn 
vak is ideaal voor wie niet in structu-
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“H

“ Je moet eens 
zot durven doen”

ren wil stappen. Als advocaat ben je een 
go-between tussen mensen die zich buiten 
de maatschappij plaatsen en het systeem, 
dat je bescherming en status biedt.”

Het ware leven
“Toen ik nog studeerde, verweet een kot-
vriend – die later bij de PVDA ging – me 

een journalistenmentaliteit: ik was geïnte-
resseerd, maar ik stond niet op de barrica-
den. Ik nam wel deel aan alle grote beto-
gingen. Het was een tijd waarin werkelijk 
alle zekerheden op de helling stonden, en 
dat vond ik zeer desoriënterend én inspi-
rerend. In Leuven deed ik niet veel anders 
dan studeren, maar ik discussieerde wel 
graag over de derde wereld, of ik ging luis-
teren naar Noord-Ieren die de stad binnen-
gesmokkeld waren.”

“Mijn engagement is erin gehamerd bij 
de KSA en ik nam het altijd mee. Ik ben un 
avocat romantique. Ik geloof dat wij een 
sociale functie hebben: ervoor zorgen dat 
er recht gesproken wordt. Het doet me 
pijn dat dat tegenwoordig verloren gaat 
en dat de balie enorm commercialiseert. 
Toegegeven: ik ben een romanticus met 
faciliteiten. Als het erop aankomt, laat ik 
mijn gezond verstand spreken. Zo wilde 
ik niet zoals veel kameraden mijn studie 
staken om in de fabriek te werken als mili-
tant van de AMADA (de marxistische par-
tij – red.), maar wilde ik advocaat worden, 
om den brode.”

“Ik doet dit werk zo graag omdat het zo 
afwisselend is: ik mag schrijven, spreken 
en in de auto van hot naar her rijden. In 
tegenstelling tot veel confraters mijd ik het 
zoveel mogelijk om mijn medewerkster 
te sturen, ik wil zelf de binnenkant van de 
rechtbank blijven zien. Wat ik aangenaam 
vind, is dat ik de wijsheid van de oudere 
man kan gebruiken. Ik ben vader en groot-
vader, en mag mijn cliënten bij wijze van 
spreken een beetje opvoeden. Via hen zie ik 
het ware leven, dat vind ik boeiend.” 

2018

Het Vooruitzicht 2018.
De experten van VRT NWS blikken vooruit op 2018.
Koop je tickets op hetvooruitzicht.vrtnws.be en steun De Warmste Week.

Ik ervaar de 
situatie van 
het Palestijnse 
volk als zodanig 
onrechtvaardig 
dat ik er zelfs 
nauwelijks nog 
artikels over 
kan lezen.

Toen Carles Puigdemont aan zijn deur verscheen, was Paul Bekaert (69) naar eigen zeggen 
niet totaal verrast. Dat was hij wel toen twee weken geleden het Europees aanhoudings-
bevel voor de afgezette Catalaanse minister-president werd ingetrokken. Bekaert legt ons 
graag uit waarom. Op interviewaanvragen van BBC World en de Japanse tv ging hij niet 
in, maar voor zijn alma mater vertelt hij openhartig over romantiek, terreurverdwazing en 
de toekomst van zijn beroemdste cliënt. TEKST: Katrien Steyaert | FOTO’S: Rob Stevens
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Geen opstandeling
Hij zegt met plezier alle mogelijke zaken 
aangenomen te hebben, maar heeft toch 
een voorkeur voor strafrecht en familie
zaken, “waarin je meer retoriek kunt ge
bruiken en kunt filosoferen. Ik was altijd 
al zeer literair en historisch geïnteresseerd, 
maar omdat je eind jaren zestig de germa
nisten en geschiedkundigen die niet in het 
onderwijs stapten op één hand kon tellen, 
ben ik dat zelf niet geworden.”

Tot op vandaag wil hij zijn Nederlands 
onberispelijk spreken, en leest hij zeer 
veel. “Vooral vulgariserende geschiedenis 
en biografieën. Mijn interesse voor loka
le geschiedenis verwerkte ik in de massa
spektakels die ik schreef, bijvoorbeeld over 
de Franse Revolutie en de Eerste Wereld
oorlog in Tielt. Er kwamen telkens twee
duizend mensen op af. Onlangs begon ik 
aan een monoloog over Ierland, de baker
mat van de literatuur, maar mijn geest is 
nu niet vrij genoeg om verder te schrijven.”

Bekaert staat al jaren bekend als een 
harde werker. In zijn spartaans ingerich
te kantoor staan de wet en woordenboe
ken in het gelid op de schouw. “Ik bouw
de hier in Tielt vrij snel een clientèle op, 
ook al had men mij voorspeld dat ik in dit 
conservatieve stadje wat minder links zou 
moeten zijn, dat men mij zou broodroven. 
Maar ik ben nooit gepakt op mijn ideeën, 
ook niet toen ik stafhouder was in Brug
ge. Men heeft mij aanvaard zoals ik ben.” 
Zijn zoon Simon, die advocaat is in zijn 
kantoor, zei het zo: “Mijn vader staat mis
schien opstandelingen bij, maar dat maakt 
hem nog geen opstandeling. Hij verdedigt 
gewoon de rechten van wie vervolgd wordt 
om zijn opvattingen.”

Bekende cliënten waren onder andere 
Luis Moreno en Raquel Garcia, het Bel
gischBaskische echtpaar dat in 1994 door 

Spanje beschuldigd werd van het herber
gen van ETAleden. “Die zaak was voor 
mij een hoogtepunt”, zegt Bekaert, “om
dat ze veel deining veroorzaakte. Op een 
bepaald moment slaagde ik erin Moreno 
en Garcia voorlopig politiek asiel te laten 
krijgen en dreigde Spanje zijn ambassa
deur uit België terug te roepen. Het was 
een enorme rel.”

Ook met zijn verdediging van de 
TurksKoerdische activiste Fehriye Erdal 
liep hij in het oog. “Ik kon verhinderen 
dat ze werd uitgeleverd aan Turkije, waar 
de doodstraf nog van kracht is. Dat argu
ment speel ik in dit soort zaken altijd uit: 
als er mensenrechten dreigen geschon
den te worden, moeten we de uitleve
ring tegenhouden.”

 
Hallyday
Erdal stond terecht voor drie moorden, 
maar dat deert Bekaert niet. “Ik heb nog 
nooit één nacht slecht geslapen. Het is 
mijn taak om mensen bij te staan die een 
misdrijf pleegden. Een chirurg weigert 
toch ook geen zieken? Ik zal uiteraard niet 
de vrijspraak pleiten als iemand bekend 
heeft, maar iedereen moet op een faire 
manier berecht worden. Daar ben ik zeer 
strikt in. Vroeger zagen de rechters en het 
parket er veel meer op toe dat de rechten 
van verdediging ingeroepen werden, ter
wijl je ze nu als advocaat zelf op tafel moet 
leggen. Dat is lastig.”

“In het hele proces van terreurverdwa-
zing toont men zich bereid om vrijheden 
op te geven in ruil voor veiligheid, maar 
om te beginnen is dat een valse veiligheid 
en bovendien gooit men met het kind het 
badwater weg. De democratische reflex 
bestaat bijna niet meer bij de wetgever – 
dat is populisme. Het breekt onze recht
staat af, een heel kwalijke evolutie. Ik wil 

hierover bewustzijn creëren bij de jonge 
collega’s aan wie ik lesgeef over het Eu
ropees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens. Helaas kennen veel advocaten dat 
verdrag onvoldoende.” 

Hij hamert ook op zelfdiscipline. “Je 
mag zaken geen maanden laten liggen. 
Collega’s die dat wel doen, zijn slechte ad
vocaten. Je moet in dit vak bovendien ad
ministratief aangelegd zijn, want je wint 
of verliest een zaak met documenten. 
Daarom klikt het zo met Puigdemont, hij 
is even gedisciplineerd en stipt als ik zelf 
probeer te zijn. Ik heb hem leren kennen 
als een man van staal, met een enorm ge
loof in zichzelf en een al even grote koel
bloedigheid.”

“Zelf tracht ik mijn zaken goed te be
heersen, vooral door gestructureerd en 
efficiënt te werken. Ik hou niet van cha
os, en zeker niet van irrationaliteit. Zo kan 
ik er niet bij dat er een miljoen mensen 
waren op de begrafenis van Johnny Hal
lyday, toch niet meteen een voorbeeldige 
mens. Even angstwekkend vind ik voetbal
matchen, en het feit dat de media gretig de 
irrationaliteit voeden. Elke keer dat ik on
heilsboodschappen lees, transponeer ik ze 
naar mijn kleinkinderen. In welk gekken
huis zullen zij moeten leven?”

 
Cadeau van formaat
Hij zal het moeten aanzien, net zoals hij 
moet afwachten hoe de zaakPuigdemont 
uitdraait. “Hij heeft geen plannen of stra
tegie die verder reiken dan de verkiezin
gen van 21 december. Als hij verkozen 
geraakt, zal Spanje het zich niet kunnen 
permitteren om hem aan te houden, denk 
ik. Eigenlijk kreeg Puigdemont een cadeau 
van formaat: zijn ballingschap spreekt tot 
de verbeelding.”
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Hemel 
en aarde
Wie de geschiedenis van religie in Vlaanderen door-
zwemt, komt in heel diverse wateren terecht. Dat blijkt 
uit Hemel en aarde, een boek waarmee documentatie- en 
onderzoekscentrum KADOC – KU Leuven zijn veertig-
ste verjaardag viert en tegelijkertijd zijn directeur Jan De 
Maeyer uitwuift. Verrassende beelden en vergeten objec-
ten uit de collectie gaan telkens vergezeld van een prikke-
lende petite histoire. We kozen er drie uit.

  

‘Hemel en 
aarde. Religie 
in Vlaanderen 
sinds 1750’, 
Universitaire 
Pers Leuven, 
144 p., 19,95 euro

Campuskrant 
mag drie exem-
plaren van het 
boek weggeven. 
Stuur vóór 
26 januari een 
e-mail met onder-
werp ‘boek Hemel 
en aarde’ en uw 
adresgegevens 
naar nieuws@
kuleuven.be. De 
winnaars worden 
persoonlijk op de 
hoogte gebracht.

anaf de jaren 1950 
konden tiendui-
zenden kinderen 

dankzij de ‘christelijke ziekenkas’ 
voor het eerst op vakantie. Met 
een kartonnen koffer in de hand 
trokken ze naar het station voor 
een reis naar zee, de Kempen, de 
Ardennen en zelfs Zwitserland. 
De ziekenfondsen groeiden in de 
twintigste eeuw uit tot dé spel-
verdelers op het vlak van gezond-
heid, met oog voor preventie en 
gericht op het hele gezin.

Zowel de overheid als private 
organisaties bekommerden zich 
sinds het einde van de negen-
tiende eeuw meer en meer om de 
volksgezondheid. De toenemen-
de medische kennis liet hen toe 
allerlei initiatieven te ontplooi-
en ter preventie van ziekte, zo-
als inentingen, zuigelingenzorg 
en medische inspectie op school. 
Een verblijf in de gezonde bui-
tenlucht, weg uit de stinkende in-
dustriesteden, paste in dat rijtje. 
Vooral liberale en socialistische 
verenigingen, maar ook gemeen-
tebesturen organiseerden vakan-
tie- en schoolkolonies voor de 
volkskinderen.

De overheid begon de bij-
standskassen geleidelijk aan sub-
sidies te verlenen. Zo 
kregen ook de zieken-
fondsen ruimte om 
nieuwe diensten aan 
te bieden. De Lands-
bond der Christelijke 
Mutualiteiten (LCM) 
bijvoorbeeld richtte 
in 1919 een Christe-
lijke Landsbond te-
gen de Tering op, 
die het verblijf van 
tuberculosepatiën-

ten in een sanatorium vergoedde. 
Kinderen die met tbc werden be-
dreigd, konden gratis op vakantie 
in zogenoemde kolonies.

De LCM bood vanaf 1947 va-
kanties aan voor de kinderen van 
al zijn leden. Plots kon een arbei-
der zijn kind een vakantie van 
tien dagen in Zwitserland gun-
nen. De eerste vakanties van de 
dienst Preventieve Luchtkuren 
richtten zich tot veertienjarigen, 
voor velen toen het begin van hun 
beroepsloopbaan en het moment 
om zich aan te sluiten bij een zie-
kenfonds. Later kwam er ook een 
aanbod voor andere leeftijds-
groepen en kinderen met een be-
perking. Vandaag organiseert de 
vzw Kazou vakanties voor kinde-
ren en jongeren van 6 tot 18 jaar, 
gedragen door 8000 vrijwilligers. 
Het succes is groter dan ooit, ge-
tuige de volgeboekte vakanties en 
monitorencursussen.

Kartonnen 
dozen

“Dat hij in België met alle egards is ont-
vangen, steekt in Spanje. Het land wilde 
het proces beëindigen en trok volgens mij 
mede daardoor begin december het Euro-
pese aanhoudingsbevel in. Ik was compleet 
verrast, zoiets had ik nog nooit meege-
maakt. Wellicht vreesde Spanje dat België 
het uitleveringsbevel zou afwijzen vanwege 
de onschendbaarheid van parlementairen, 
en dat Puigdemont dat ook in Madrid zou 
zeggen: de Belgische rechter heeft geoordeeld 
dat ik niet kan worden gestraft.”

“Ik geloof niet dat de Spaanse justitie 
hem nu een eerlijke kans zal geven, want 
de rechters zullen hun opinies niet zomaar 
aan de kapstok hangen. De eenheid van 
Spanje zit er enorm ingebakken. Ik ben in 
de Spaanse kranten – die ik voor geen haar 
vertrouw – afgeschilderd als een fanaat 
die vindt dat Spanje geen rechtstaat is. Dat 
is het natuurlijk wel, maar Franco’s erfenis 
leeft nog in de geesten van de macht, en net 
als alle Europese democratieën schendt het 
land op één of ander punt de mensenrech-
ten. Daar wil ik op wijzen.”

Zijn eerste reis naar Baskenland voor 
de Liga dateert al van 1979. “Ik verdedig-
de sindsdien minstens vijftien ETA-leden 
– dat was altijd voorpaginanieuws in Span-
je – en was in 1997 als waarnemer op het 

proces tegen leden van de Baskische partij 
Herri Batasuna. Mijn palmares als politiek 
advocaat, met een goede kennis van uitle-
veringen en ervaring met procederen tegen 
Spanje, moet ook Puigdemont ter ore zijn 
gekomen. Ik had eerlijk gezegd verwacht 
dat hij hier vroeg of laat zou staan.”

 
‘Ja’ durven zeggen
Even eerlijk geeft hij toe dat hij in de na-
dagen van zijn carrière dankbaar is om 
deze zaak met internationale weerklank. 
“Ik droomde daar als student al van, en 
ben zeer tevreden dat ik nu bij een breder 
publiek standpunten kan verdedigen waar-
over ik al dertig jaar publiceer in bladen met 
een beperkte oplage, zoals Meervoud (het 
linkse, Vlaamsgezinde tijdschrift – red.), en 
waarover ik al die tijd lezingen gaf, soms 
voor vijf man en een paardenkop.”

Het mediacircus neemt hij erbij. “Ik heb 
wel veel aanvragen geweigerd, ik nam op 
een bepaald moment zelfs mijn telefoon 
niet meer op. Omgaan met de pers vind ik 
eigenlijk stresserender dan de zaak zelf. Let 
op, ik besef goed hoe belangrijk het in uit-
leveringszaken is dat je de publieke opinie 
mee hebt. Daarom moedigde ik Puigde-
mont ook aan om met de Vlaamse pers in 
contact te komen, iets wat hij aanvankelijk 
niet deed.”

Gevraagd of hij het gevoel heeft over de 
hele lijn een verschil gemaakt te hebben, 
knikt hij. “Maar je ziet dat pas achteraf. 
Had ik in 1978 geweigerd om voor de Liga 
naar Ierland te gaan, dan had mijn carrière 
er totaal anders uitgezien. Al eens ja zeg-
gen tegen zaken waartegen je logischer-
wijs nee zou zeggen is belangrijk. Toen ik 
in volle Tweede Intifada naar Israël reisde, 
verklaarde mijn omgeving mij zot, maar 
dat zijn net de boeiendste momenten in 
je leven.”

Hij probeerde de mentaliteit door te 
geven aan zijn zonen. “Ik zeg altijd: ik 
heb een socialist en een artiest. Simon is 
sp.a-schepen hier in Tielt, Francis volg-
de Sint-Lukas, geeft les en is een succes-
vol schilder. Simon zou op termijn mijn 
kantoor kunnen overnemen, maar tot het 
zover is, doe ik voort. Let op: ik wil voor-
komen dat het gênant wordt, zoals bij som-
mige oudere confraters. Mij zul je nooit 
met een stok de rechtzaal in zien strompe-
len. Ik wil in schoonheid eindigen.” 

FASCINERENDE GREEP UIT RELIGIEUS ERFGOED

Plots kon 
een arbeider 
zijn kind 
een vakantie 
van tien 
dagen in 
Zwitserland 
gunnen.
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Ik heb veel 
interview
aanvragen 
geweigerd, 
ik nam op een 
bepaald moment 
zelfs mijn 
telefoon niet 
meer op. Omgaan 
met de pers 
vind ik eigenlijk 
stresserender 
dan de zaak zelf.


