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Voor sommigen onder ons is het al langer geleden dan voor anderen, maar herinnert u zich nog die 
eerste keer dat u een aula binnenkwam? Weet u nog uw eerste kennismaking met die vreemde figuur
vooraan, volop de cursus debiterend? Dus dit was nu een “prof”, één van de leden van het academisch
korps dat de komende vijf jaren een centrale plaats in uw leven zou innemen en met één pennentrek, één
cijfer kon beslissen of u die zomer aan één of andere Costa zou doorbrengen dan wel blokkend achter uw
bureautje voor een tweede zit. 
“Kijk goed naar de persoon links van u en de persoon aan uw rechterkant, volgend jaar zal nog maar één
van uw drieën hier zitten”, is één van de frasen die ik me nog levendig herinner van mijn eerste les, mijn
eerste prof. De toon was gezet, vol ontzag gingen we als eerste - kanners naar elke les om elk woord van
de wijze man vooraan ijverig neer te pennen. In de loop der jaren leerden we relativeren; de proffen kre-
gen bijnamen, werden op revues karikaturaal geïmiteerd… Naar het einde van onze studentencarrière
werden ze raadgevers, voorbeelden naar onze professionele toekomst toe, velen onder ons gingen hen
opzoeken in de gangen van De Valk voor een aanbevelingsbrief. 

Wellicht heeft het enthousiasme van een bepaalde professor voor zijn vak, het volgen van een specifiek
seminarie of keuzevak, voor een stuk uw huidige koers op werkgebied bepaald. Enkele van deze Valk-
boegbeelden gingen inmiddels op emeritaat, in dit nummer blikken we terug.

Enkele bladzijden verder laten we de ‘producten’ van hun vorming aan het woord. 
Alumni in de kijker zijn dit keer Jean-Louis Duplat, voorzitter van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen en Frank Hendrickx, gewezen assistent arbeidsrecht die thans zijn doctoraat verder uit-
diept in een FWO-onderzoek en wie weet in de toekomst als prof op zijn beurt zijn stempel zal drukken
op menig rechtenstudent.
Wij wensen u alvast veel leesgenot. 

Iris Van Tilborgh
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In memoriam, Jean-Pierre Lagae

Juist in mijn beste jaren 
Is ongemerkt de ouderdom gekomen
Denk ik aan het verleden
Dan lijkt het gisterochtend
De goede tijd, een snelle stroom, verleent ons

geen genade

Met dit Chinese vers zette ik de laudatio in van Jean-
Pierre Lagae op de viering van zijn emeritaat op 30
april 1998. Op 8 mei 2000, amper twee jaar later, is hij
totaal onverwacht van ons heengegaan, geveld door de
vreselijke ziekte die hem reeds bij zijn emeritaat in haar
greep had en die in een snelle stroom inderdaad geen
genade heeft gekend. Niemand had dit plotse einde
kunnen voorzien en iedereen was dan ook met ver-
stomming geslagen.

Jean-Pierre Lagae was mijn collega proximus
gedurende meer dan vijfentwintig jaar, altijd beschik-
baar, betrouwbaar en discreet. Alhoewel hij ongetwij-
feld meer tijd heeft gestoken in zijn carrière als advo-
caat-vennoot van het grootste advocatenkantoor van
het land dat zijn naam draagt, weet ik tot vandaag nog
altijd niet of zijn hart niet eerder lag bij zijn opdracht
als buitengewoon hoogleraar belastingrecht aan onze
faculteit.

Hij was grondig gevormd in de grote traditie van
Laurent aan de rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit
Gent, volgens dewelke alle wijsheid van de jurist
begint met de juiste kennis van de wet. In 1956 had hij
telkens met grote onderscheiding de titels behaald van
doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat. Zijn
leermeester professor Jean Van Houtte had hem tijdens
zijn opleiding voorgehouden dat systematische orde-
ning, rigoureuze logica en vasthoudende consistentie
de essentiële vereisten zijn voor de beoefening van het
belastingrecht. Deze strenge eisen sloten wonderwel
aan bij zijn eigen persoonlijkheid. Een studieverblijf
van twee jaar aan de rechtsfaculteit van Harvard
bezorgden hem een duidelijke kijk op de internationale
en vergelijkende aspecten van het belastingrecht, die
hem in zijn latere loopbaan niet meer zouden loslaten.
In 1958 behaalde hij er de graad van Master of Laws en
de wetenschappelijke titel van Doctor of Juridical
Science in 1962 met als onderwerp ‘International trans-
actions and Belgian Income Taxation’. Terug in België
werd hij bevoegd verklaard navorser bij het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek met leerop-
drachten aan het Europacollege te Brugge en aan de
Ecole Supérieure des Sciences Fiscales in Brussel.

In 1972 was de toenmalige vice-rector Walter Van
Gerven op zoek naar versterking voor de vakken belas-
tingrecht en liet hij de faculteit meteen delen in de

werkkracht, kennis en expertise van Jean-
Pierre Lagae, die eerst als fiscaal adviseur van
het Verbond van Belgische Ondernemingen
de invoering van de BTW had begeleid en
later in het kantoor De Bandt, Van Hecke &
Lagae de fiscale pijler van het kantoor zou
worden. Hij nam achtereenvolgens de leerop-
drachten waar in het vak indirecte belastin-
gen, het basisvak fiscaal recht in de faculteit
economie, de grondige vakken BTW en per-
sonenbelasting, om te eindigen met internationaal
belastingrecht en grondige vennootschapsbelasting.

Hij was steeds bereid om mee te werken aan stu-
diedagen en seminaries, waar zijn bijdragen opvielen
door hun grote betrouwbaarheid en de grote zorg die
eraan werd besteed. Hij gebruikte de ruime internatio-
nale kring van zijn professionele relaties om gastspre-
kers aan te trekken uit heel de wereld voor de European
Tax Seminars en tijdens de laatste jaren voor het Euro-
pean Tax College waarvan hij een van de eerste
bestuurders was, maar waarvan hij jammer genoeg het
begin in september van dit jaar niet meer mocht mee-
maken. De namen van de tijdschriften waarin zijn bij-
dragen verschenen, klinken als een palmares van inter-
nationale uitgevers: Steuer und Wirtschaft, The
International Tax Journal, Bulletin for International
Fiscal Documentation, Tax Management International
Journal, International Business Lawyer, Intertax and
E.C. Tax Review. De uiteindelijke bekroning van dit
wetenschappelijk werk is een boek over vennoot-
schapsbelasting dat de neerslag was van zijn jarenlang
onderwijs en dat kort na zijn emeritaat is verschenen.

Zijn wetenschappelijke deskundigheid werd hoog
op prijs gesteld in talrijke verenigingen en instellingen,
ook buiten de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij was coör-
dinator voor de werkgroep belastingrecht bij de Natio-
nale Orde van Advocaten, voorzitter van de Belgisch-
Luxemburgse afdeling van de International Fiscal
Association en lid van het Executive Committee van
dezelfde vereniging. Van 1986 tot 1989 was hij lid van
de Hoge Raad van Financiën.

Als hij een titel zou moeten krijgen dan is het die
van “a real fiscal gentleman”. Hij was bij zijn studen-
ten bekend als een strenge maar rechtvaardige leer-
meester, zijn artikels en adviezen waren altijd zeer cor-
rect en betrouwbaar. Zijn onnavolgbaar correcte
wetenschappelijke methode zal nog gedurende jaren
een voorbeeld blijven voor allen die het voorrecht heb-
ben gehad door hem te worden gevormd. Hij was in de
ware zin van het woord een buitengewoon hoogleraar.

Prof. F. Vanistendael, decaan
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Professor Walter van Gerven: emeritus

Zijn talloze studenten bewaren uit de lessen “verbinte-
nissenrecht” of “handelsrecht” ongetwijfeld het beeld
van de professor die, na wat worstelen met de micro,
een botergeel juridisch tijdschrift uit zijn valiesje
haalde om dan met een warme en rustige stem zijn ver-
haaltje te vertellen, eerst de feiten schetsend vanuit ver-

scheidene invalshoeken en daarna
pas de rechtsregels. Zelden volgde
dan de éne (door de studenten ver-
wachte) oplossing, want meestal
wekte hij met (pedagogisch verant-
woord) plezier enige wrevel bij ons
op omdat wij steeds opnieuw hoor-
den dat het recht vele oplossingen
biedt. Zo drong het tot zijn studenten
door dat “recht-spreken” een keuze
en dus een beleid veronderstelt. Als
student herinner ik me ook dat heel
wat leerstukken uit het verbintenis-
senrecht geïllustreerd werden op een
originele, vaak vernieuwende maar
doordachte wijze, zodat onmiddel-
lijk de sterke en de zwakke kanten
van die theorieën duidelijk werden.
Zo werd de verbintenis uit eenzij-
dige rechtshandeling uitgelegd aan
de hand van het openbaar aankoop-
bod, werd de overheidsaansprake-
lijkheid op de Europese instellingen
toegepast of werd de goede trouw

aan de hand van een gevalletje over imprevisie eerst
mooi opgedeeld in drie functies om dan, na een kritisch
onderzoek, die driedeling toch weer in vraag te stellen
in het licht van de bindende kracht van overeenkom-
sten en van de (voldoende?) ruimte die geboden wordt
door de interpretatie. Als boeiend en wat “alternatief”
docent leerde Van Gerven ons zodoende twijfelen,
nuanceren, relativeren, kortom, hij leerde ons het juri-
disch wikken en wegen. Ook zijn eerste generaties stu-
denten aan wie hij het europees en het handelsrecht
doceerde benadrukken zijn originele aanpak en zijn
voortrekkersrol. 

De academische loopbaan van Walter van Gerven
is zijn oud-studenten zeker niet onbekend, nu zijn
spoor (of beter: zijn sporen!) moeiteloos te volgen is
(zijn) in zijn wetenschappelijke geschriften, zijn talrijke
gastcolleges en conferences en in heel wat persberich-
ten. Maar zijn loopbaan is op zijn minst veelzijdig te
noemen. Naast professor was hij immers ook advocaat,
magistraat en topambtenaar. Zelf verklaarde hij in een
recent interview voor de Campuskrant: “Mijn univer-
sitair werk is altijd mijn voedingsbodem geweest, en ik

voél me ook in de eerste plaats prof”1. Voor zijn stu-
denten, assistenten, promovendi, collega’s en vrienden
is Walter van Gerven in de eerste plaats een eminent
rechtsgeleerde.

Terug uit de V.S., werd Walter van Gerven als doc-
tor in de rechten op een veelvuldig bekroond proef-
schrift over de bewindsbevoegdheid, in 1962 benoemd
tot docent aan de Rechtsfaculteit van de K.U.Leuven,
waar hij in 1967 werd bevorderd tot gewoon hoogle-
raar. Hij doceerde verbintenissenrecht, handels-, econo-
misch en financieel recht en algemene rechtstheorie.
Hij was ook actief binnen de hoogste organen van zijn
Alma Mater. Het is als vice-rector tussen 1970 en 1976
dat hij één van zijn gelukkigste perioden uit zijn uni-
versitaire loopbaan kent. Sinds 1986 is hij lid van de
Inrichtende Overheid. 
Sedert 1994 is hij ook bijzonder hoogleraar Europees
Ius Commune aan de Universiteit van Maastricht. 

Ondanks zijn zeer intense academische loopbaan
heeft Walter van Gerven nooit voeling verloren met de
praktijk: hij wist steeds bijzonder goed waarover hij
sprak en schreef. Hij was in een eerste periode van der-
tien jaar advocaat aan de Balie van Brussel. In het
begin van de jaren zeventig was hij stichtend vennoot
van de Brusselse advocatenassociatie De Bandt, van
Gerven, c.s. Vanaf 1975 zetelde hij in de Raad van
Bestuur van verschillende vennootschappen. Vervol-
gens was hij zes jaar lang Voorzitter van de Bankcom-
missie. Daaropvolgend, tussen 1988 en 1994, was Wal-
ter van Gerven Advocaat-generaal bij het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen. Deze laat-
ste periode was de meest boeiende en gelukkige uit zijn
loopbaan “buiten” de universiteit. 

Naast ontelbare bijdragen en artikelen in binnen- en
buitenlandse tijdschriften, is Walter van Gerven de
auteur van talrijke hoog gewaardeerde boeken. Zijn
bekendste werken zijn het Algemeen deel en Handels-
en Economisch Recht in de “groene reeks”, de reeks
Beginselen van Belgisch Privaatrecht die hij met ere-
rector Dillemans opstartte. Grote weerklank kregen
ondermeer ook: “Het beleid van de rechter”, “Hoe
blauw is het bloed van de prins?”, “De overheid in
het verbintenissenrecht” en “Met recht en rede”.
Thans is hij ook initiatiefnemer en General Editor van
de reeks “Cases for the Common Law of Europe”. 

Walter van Gerven is een veelzijdig jurist die met
eenzelfde aisance het privaatrecht als het publiek recht
beoefent, het Belgisch als het Europees recht, de alge-
mene rechtstheorie en de rechtsdogmatiek. De prakti-
zijn is nooit ver te zoeken. Ongeacht het vakdomein
waarover Walter van Gerven zich buigt, hij weet steeds
breedte- en dieptezicht met elkaar te verzoenen. Hij

Foto: Rob Stevens
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was en is voor velen een unieke leermeester in het
recht, die met zoveel brio, maar ook met humor en een-
voud, koos voor de kunst van het schrijven.

Schrijven was en is zijn eerste prioriteit, niet alleen
voor zichzelf maar ook voor zijn medewerkers. Toen
hij mijn promotor was, ging geen dag voorbij zonder
dat hij mij hiertoe aanspoorde met de waarschuwing
dat “schrijven schrappen is”. Hij schuwde de admini-
stratieve beslommeringen en de eindeloze vergaderin-
gen, om tijd te maken voor het schrijven en het her-
schrijven. Een andere prioriteit waren zijn colleges en
zijn studenten. De eerste moesten helder en boeiend
gedoceerd worden, ondersteund door een uitstekende,
jaarlijks bijgewerkte, syllabus die inmiddels ook voor
de praktizijnen een onmisbaar werkinstrument is
geworden. Zijn aandacht ging in zijn colleges, net als
in zijn geschriften, steeds weer naar het zoeken naar
algemene beginselen. Voor zijn studenten was hij
steeds bereid zijn beginselen van redelijkheid en bil-
lijkheid in de praktijk om te zetten. 
De redactie van het magazine vroeg of ik ook zijn
zwakheden kende? Na een lange samenwerking ken ik
er slechts één met zekerheid: zwarte chocolade! 

Walter van Gerven wou geen liber amicorum en
liefst helemaal geen viering. Hij heeft desalniettemin
een hele reeks happenings moeten ondergaan. Zijn
emeritaat werd aan het einde van het voorbije acade-
miejaar met luister gevierd door onze rechtsfaculteit. 
In een Liber Amicorum schreven vrienden en collega’s
“variaties” op het werk van Walter van Gerven2. Het is
een originele eerbetuiging geworden, opgeluisterd met
cartoons en ingeleid met een uitvoerige biografie
(“Recht door het leven, leven door het Recht, een cur-
riculum vitae”) en een nog uitvoeriger (hoe kan het
ook anders) bibliografie. Op zijn verjaardag (11 mei
2000) werd het werk overhandigd aan de gevierde op
een academische emeritaatsviering die bij afloop, op

het plechtig signaal van collega Herman Cousy, afge-
rond werd met een minder plechtige birthday-party,
receptie met (hoe kon het anders) een reuzengrote cho-
coladetaart. 

Op 15 en 16 september 2000 vond als tweede eer-
betuiging een internationaal colloquium plaats te Leu-
ven rond “Principles of proper conduct for suprana-
tional, state and private actors in the European
Union”, georganiseerd door de K.U.Leuven en de Uni-
versiteit Maastricht in het kader van de Ius Commune
Onderzoeksschool3. Niet minder dan 150 vrienden en
collega’s uit de academische wereld en van het Hof van
Justitie konden van gedachten wisselen over onderwer-
pen die Walter van Gerven dierbaar zijn, zoals behoor-
lijk bestuur, rechtsbescherming en overheidsaansprake-
lijkheid. 

Walter van Gerven drukte zijn stempel op vele
alumni en wellicht ook op het beleid van generaties
juristen. Hem opvolgen voor de leerstoel “Verbintenis-
senrecht” in de tweede kandidatuur is een zeer, zeer
grote eer, maar een nog grotere uitdaging en verant-
woordelijkheid. Zijn boodschap van luisterbereidheid
en openheid, van onafhankelijkheid en respect voor
eenieders vrijheid zal ook ik trachten mee te geven aan
de komende generaties studenten. 

Prof. Dr. Sophie Stijns

1 Campuskrant 8/6/2000, “Een leven lang. Jurist Walter van

Gerven”, door Ludo Meyvis, p. 5. 
2 Liber Amicorum Walter van Gerven, H. Cousy, E. Dirix, 

S. Stijns, J. Stuyck en D. Van Gerven (red.); Antwerpen,

Kluwer, 2000, 600p.
3 Organisatoren waren voor de K.U.Leuven: Decaan F.

Vanistendael, K. Lenaerts, J. Stuyck, J. Wouters en Y. Van

Gerven; voor U. Maastricht: M. Faure en H. Schneider. 

Prof. Bouckaert was wellicht vooral bekend bij de mensen die in Leuven
de licentie notariaat hebben gevolgd, maar daar was hij dan ook een
begrip. Als vader van zes kinderen werd hij in 1970 notaris in Brugge,
en doceerde in Leuven vanaf 1972 het vak “Opstellen van vennoot-
schapsakten” in de licentie notariaat. Later kwam daar ook het vak
“Notarieel internationaal privaatrecht” bij. Sinds 1995 was Prof. Bouc-
kaert erenotaris en stelde hij zich ten dienste van de Koninklijke Federa-
tie van Belgische Notarissen. Hij publiceerde enkele jaren geleden ook
een veel geconsulteerd handboek over notarieel vennootschapsrecht. 
Op 27 oktober 2000 wordt zijn welverdiend emeritaat gevierd. 

Robbie Tas

Op emeritaat: prof. Frans Bouckaert
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Hij is een streng, kritisch academi-
cus én een begenadigd spreker. Op
zijn publicatielijst prijken maar liefst
24 boeken, 27 onderzoeksrapporten
en meer dan 300 artikels. Gedurende
dertig jaar was hij de ‘huissocioloog’
van onze rechtsfaculteit. Maar in
oktober heeft Luc Huyse de universi-
teit verlaten. Officieel heet dat ‘bij-
zonder emeritaat’, zelf hoort hij lie-
ver dat hij ‘nog van werk verandert’.

Luc Huyse werd in 1937 geboren in Heule, een dorpje
dicht bij Kortrijk. Het eenvoudige milieu waarin hij
opgroeide, vormt onmiskenbaar - ook nu nog - de
hoeksteen van zijn grote sociale bewogenheid. Op het
einde van de jaren vijftig trok de jonge Huyse als stu-
dent naar Leuven. Die stap naar het universitair onder-
wijs was voor hem geen evidente beslissing: fabrieks-
arbeid lag meer voor de hand. Het proefschrift
waarmee hij in 1960 de graad van licentiaat in de
sociologie behaalde, ging dan ook over de democratise-
ring van het onderwijs. 

Huyse blijft in Leuven en 10 jaar later volgt de pro-
motie tot doctor in de politieke en sociale wetenschap-
pen. Ondertussen heeft hij zich, tijdens de woelige
jaren zestig, ontpopt tot een soms wat rebelse, maar
vooral progressieve en sociaal geëngageerde academi-
cus. Zijn talenten blijven niet onopgemerkt en in 1968
haalt de decaan, Zeger Van Hee, hem binnen in de
faculteit van de juristen waar hij benoemd wordt voor
de vakken sociologie (in de kandidaturen) en rechtsso-
ciologie (in de licenties). Dertig jaar lang heeft hij deze
vakken met veel enthousiasme en met de hem kenmer-
kende luciditeit onderwezen, aan duizenden toekom-
stige juristen. Hij sprak in zijn colleges over actuele en
maatschappelijk relevante onderwerpen: de verwaarlo-
zing van het departement justitie, de beperkte vertegen-
woordiging van lagere sociale klassen in de juridische
opleiding en in de klassieke juridische beroepen, de
alternatieve vormen van rechtshulp onder meer door
wetswinkels, de uitwassen van het politiek dienstbe-
toon en de discutabele procedures van aanwerving voor
de magistratuur… Zijn kritische ingesteldheid ten aan-
zien van de sociale en juridische werkelijkheid, de
gevatheid, de bezieling en soms ook de verontwaardi-
ging die uitgingen van zijn lessen, hebben ettelijke
generaties studenten beroerd.

Maar niet alleen door zijn lesopdrachten heeft Luc
Huyse van zich doen spreken. Ook op het vlak van het

wetenschappelijk onderzoek verdiende hij zijn sporen.
De werking van en de ontwikkelingen binnen de Belgi-
sche politiek vormden zijn geliefkoosd studieobject,
met als stokpaardjes: de politieke besluitvorming op
basis van de drie grote breuklijnen, de ontzuiling, de
donkere periode van collaboratie en repressie, het
belang van het maatschappelijk middenveld, de verant-
woordelijkheid in de politiek en daarbuiten. Iedere keer
opnieuw plaatste hij de werkelijkheid in haar sociologi-
sche context en onderwierp ze aan een nauwkeurige en
originele vivisectie, met behulp van rake en krachtige
metaforen. De onderzoeksresultaten vonden met de
regelmaat van een klok hun neerslag in boeken die
omwille van hun toegankelijkheid tot ver buiten de aca-
demische kringen lezers hebben gevonden.

Volgens Huyse verschuift het hart van de politiek
van het nationale naar het transnationale niveau, en van
de klassieke politieke arena (parlement en regering)
naar andere, in theorie ‘non-politieke’, sectoren.
Daarom is hij de jongste jaren op zoek gegaan naar
nieuwe kennis en inzichten, ditmaal op mondiaal
niveau. De uitdaging voor nieuwe democratieën om
grove schendingen van de mensenrechten uit het verle-
den aan te pakken en de activiteiten van niet-gouverne-
mentele organisaties, genieten nu zijn volle aandacht.
Om die reden bezocht hij onder meer Burundi, Zuid-
Afrika en Ethiopië. ‘Sinds ik in 1992 via Senegal Afrika
binnenstapte, laat dat continent me niet meer los’. Lucs
passie voor Afrika is één van de stimuli geweest voor
zijn vervroegd afscheid van onze faculteit. 

‘De Valk’ zal een beetje verweesd achterblijven
zonder Luc Huyse. Bijna dertig jaar leidde hij er het
door hem opgerichte Instituut Recht en Samenleving.
Tijdens die periode volgde hij van op de zijlijn het rei-
len en zeilen van de faculteit. Met een niet-aflatende
gedrevenheid plaatste hij zijn collega’s telkens weer
voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat
hij daarbij al eens op gevoelige tenen trapte, bracht
hem niet van zijn stuk. Luc doet nu afstand van de
opdracht, die hij met veel geestdrift en wetenschappe-
lijke grondigheid heeft vervuld. Toch zal die functie,
ook na het vertrek van Huyse, van wezenlijk belang
blijven voor onze faculteit. Af en toe toont het gedrag
van docenten, assistenten en studenten duidelijk aan
hoezeer De Valk behoefte heeft aan alerte, kritische en
maatschappelijk geëngageerde commentatoren. Het
komt er nu op aan de fakkel over te nemen…

Ellen Van Dael - Assistente Instituut Recht en Samen-
leving

Grensbewoner Luc Huyse… 
tussen Recht en Samenleving

Foto: Firmin De Maître/VUM
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Welk soort student was u?
Ik was een hardwerkend student. In de humaniora was
ik eerder een zwakke leerling. Maar na mijn retorica,
trok ik naar Namen, waar ik tijdens mijn kandidaturen
echt heb leren werken. Mijn licenties in Leuven heb ik
dan ook met onderscheidingen kunnen afronden.
Het was een zeer boeiende tijd in Leuven, met studie-
genoten als professor Herbots, Wilfried Martens en
professor Pauwels. Wij waren eerder klassieke studen-
ten, we studeerden hard en in onze vrije tijd vormden
we een filosofisch debatgroepje rond de figuur van
Dondeyne. Op 24 november viert mijn promotiejaar
overigens een lustrum, we zijn dan precies 40 jaar afge-
studeerd. 

Mijn jaren aan de rechtsfaculteit, die toen nog
gehuisvest was in de Krakenstraat, werden gekenmerkt
door uitzonderlijke proffen, waaronder Gaston Eyskens
en Zeger Van Hee. Wij hebben een zeer goede vorming
genoten, er werd ons geleerd zeer kritisch te zijn en op
een creatieve manier het recht te bekijken. Vanuit de
faculteit kregen wij ook de mogelijkheid om onze eer-
ste contacten te leggen naar de praktijk; de gerechtsho-
ven, parketten enz. 

Tegen het einde van mijn studieperiode, maakten
wij ook de aflossing mee van de ‘oude wacht’. Een
nieuwe jonge lichting professoren in de personen van
Roger Blanpain, Walter Van Gerven en Roger Dille-
mans trad aan. Ik heb jullie voorzitter dus nog gekend
als jonge assistent… 

Kan u kort het verloop van uw carrière schetsen? 
Op aanbeveling van professor Zeger Van Hee, kwam
ik onmiddellijk na mijn studies in de advocatuur
terecht. Tijdens deze vier boeiende jaren als advocaat
in het kantoor van meester De Longeville, is mijn
interesse in het fiscaal-financieel recht ontstaan. Aan
jonge afgestudeerden zou ik zeker een periode van 3 à
4 jaar balie aanbevelen, het is een prima leerschool.
De keuze van een stagemeester is daarbij wel zeer
belangrijk.

De periode 1964-1978 heb ik doorgebracht in de
magistratuur. Als zoon van een zeer Vlaams gezinde
vader en een Waalse moeder, werd ik benoemd tot sub-
stituut-procureur bij het parket van Brussel. Als substi-
tuut heb ik mee het departement financieel recht van
het parket uitgebouwd, o.m. de ‘knipperlichtprocedure’
die tot doel heeft ondernemingen in moeilijkheden tij-
dig op te sporen is toen ontwikkeld. 

In 1978 werd ik aangesteld tot
Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van Brussel. In die
hoedanigheid was ik ‘manager’
van een team van 130 rechters en
80 griffiers. We hebben toen het
preventief beleid inzake faillisse-
menten verder uitgebouwd alsook
het kort geding sterk uitgebreid.
Het gekende De Benedetti –
geding van januari 1988, dat Bel-
gië toen in rep en roer zette, vond
plaats onder mijn voorzitterschap.
In die periode had ik uiteraard veel
contacten met Walter Van Gerven,
toenmalig voorzitter van de Bank-
commissie. 
Toen Walter Van Gerven de stap
zette naar Luxemburg als advocaat-generaal, volgde ik
hem in 1989 op als voorzitter van de CBF.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag/-week er 
voor u uit?
Mijn werkdag start rond 7.30 u. Drie halve dagen per
week vergader ik met collega’s binnen de CBF, op
maandag- en vrijdagnamiddag hebben we directieco-
mité, dinsdagnamiddag is er de commissievergadering.
Verder ontvang ik in mijn functie regelmatig de zgn.
‘geadministreerden’, zo’n 4 personen per halve dag.
Uiteraard heb ik ook regelmatig functioneringsgesprek-
ken met de medewerkers in dit huis; het is voor mij
belangrijk dat ik de mensen ken, dat mijn jonge geta-
lenteerde medewerkers weten dat hun inzet geappre-
cieerd wordt en dat ze hun toekomstperspectieven bin-
nen de Bankcommissie kennen.

De laatste jaren zijn er ook heel wat internationale
verplichtingen bijgekomen, we groeien meer en meer
naar elkaar toe in Europa. De fusie van de beurzen van
Amsterdam, Parijs en Brussel, FESCO in Athene, mee-
tings in Wenen i.v.m. beleggingsfondsen, de Banking
Advising Commission, … dit alles neemt ongeveer 
25% van mijn tijd in beslag.

Ik doceer ook een kleine cursus ‘grondig vennoot-
schapsrecht’ in Namen. Tot juni 2000 zetelde ik even-
eens als extern bestuurder zetel ik wekelijks in de Raad
van Beheer van de UCL.

Sinds 25 jaar ben ik tevens voorzitter van de Com-
missie voor de Erkenning van Aannemers, die samen-
gesteld is uit vertegenwoordigers van de publieke sec-
tor, van de werkgevers en van de werknemers. Elke
dinsdagvoormiddag komen wij samen, ik hecht hier
veel belang aan want op deze manier – door de vele
contacten met KMO’s – houd ik voeling met de basis.
Alles bij elkaar genomen een zeer drukke agenda
dus… Gelukkig heb ik een zeer goede en begripvolle

Jean-Louis Duplat
promotie 1960
Voorzitter van de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen
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echtgenote aan mijn zijde, samen nemen wij geregeld
tijd voor ontspanning en vakantie. Mijn echtgenote
heeft de opvoeding van onze vier zonen voor een groot
stuk voor haar rekening genomen. Een stabiele thuis-
haven is zeer belangrijk. Ik kan mij niet voorstellen dat
men er zo’n druk werkschema op kan nahouden als
men bijvoorbeeld een ziek of gehandicapt kind heeft.
Wat vindt u bijzonder boeiend aan uw huidige
functie en wat zijn de minder aangename
aspecten?
Ik prijs mij gelukkig te werken in een bijzonder boei-
ende omgeving. In dit huis staan we met 240 mensen in
voor het toezicht op de goede werking van banken,
beleggingsondernemingen en beurzen, een zeer uitda-
gende taak waar wij ons dagelijks 100 % voor inzetten.
Ook de toenemende europeanisering juich ik toe, dit
genereert heel wat interessante contacten.

Minder aangenaam is dat wij ons werk doen onder
voortdurende mediabelangstelling. Men moet kritiek
kunnen verdragen en soms echt wel een ‘dikke huid’
hebben. Ook de managementaspecten die met mijn
functie gepaard gaan, liggen me minder.

Wat is uw boodschap voor de rechtenstudenten van
vandaag?

Als ik één tip kan geven is het wel dat – om het even in
welke werkomgeving men terecht komt – het zeer
belangrijk is te leren omgaan met mensen; veel praten,
kunnen luisteren en daar ook effectief tijd voor maken.
Men mag niet te intravert zijn in de professionele
wereld van vandaag. Contacten leggen en netwerken
bouwen is de boodschap. 

Verder is ook talenkennis essentieel in onze inter-
nationale samenleving. Het valt me op dat de jongere
generatie meestal het Nederlands en het Engels zeer
goed beheerst, maar de actieve kennis van onze tweede
landstaal is vaak te beperkt.

Als u “for old time’s sake” nog eens gaat stappen in
Leuven, waar vinden wij u dan terug?
Als ik in Leuven ben, vindt u mij ongetwijfeld terug in
de buurt van de Vaart, meer bepaald de Lei 51, waar ik
vroeger op kot gezeten heb. Verder zijn de St. Geertrui-
tuinen en het Begijnhof met de pittoreske St. Jan-De-
Doperkerk voor mij steeds een bezoekje waard.

Ook aan de “Majestic” in de Bondgenotenlaan, dat
nu geloof ik een Leffecafé is, bewaar ik zeer mooie
herinneringen.

Iris Van Tilborgh 

Frank Hendrickx
promotie 1992
Docent KUB Tilburg, 
Postdoctoraal Onderzoeker FWO Vlaanderen

Welk soort student was u? 
Mijn studies nam ik wel ernstig. Studeren aan de uni-
versiteit vond ik een grote kans, ja eigenlijk wel een
geschenk, en ik probeerde dan ook goed te werken.
Vermits ik in het weekend voetbal speelde, moest ik
mijn conditie onderhouden aan het sportkot. Sport was
in het algemeen voor mij heel belangrijk. Tijdens mijn
jaren in Leuven (vanaf eerste lic. vermits ik mijn kan-
didaturen aan de UFSIA deed) zat ik daar waarschijn-
lijk meer dan bijvoorbeeld op café. In die zin was ik
wellicht geen doorsnee student. Voorts was ik actief in
een politieke studentenbeweging. Buiten de wekelijkse
vergaderingen, organiseerden we vanalles en nog wat.
Niet dat het mijn droom was om politicus te worden
(na mijn studietijd heb ik daar trouwens niets meer in
gedaan). Ik vond het wel een zinvolle bezigheid en je

kwam ook nog in contact met andere mensen dan stu-
denten. Tijdens de week hield ik mij ook bezig met
schrijven. Neen, geen juridische werkjes. Filosofie
hield mij toen meer bezig. Ik las veel en probeerde al
eens zelf iets. Naarmate mijn studies vorderden, kreeg
ik de techniek van het studeren steeds beter onder de
knie. Ik wist ongeveer wat ik moest doen om welke
graad te halen en dat stelde mij in de gelegenheid om
mijn tijd zeer goed in te delen. Het laatste jaar heb 
ik aan de revue meegedaan (Prof. Senaeve). Dat 
was schitterend. De repetities (drie maal per week
gedurende enkele maanden) waren eigenlijk ook
onvergetelijk. 

Kan u kort het verloop van uw carrière schetsen na
uw promotie?
Ik ben nog één van de gelukkigen die naar het leger is
gegaan. De voorlaatste lichting was dat. Ik heb toen
voor de officieren-opleiding gekozen omdat dat rede-
lijk sportief was. Ik heb er eigenlijk helemaal geen spijt
van dat ik dat gedaan heb. Het geeft je wel een andere
kijk op het leger en op oorlog voeren in het algemeen.
We kwamen in contact met verschillende soorten
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wapens en dat heeft een grote indruk op mij gemaakt.
Wat kan een wapen een ravage aanrichten. 

Tijdens het tweede deel van mijn legerdienst (na 5
maanden) ben ik ’s avonds les gaan volgen op het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Ik volgde
er al lessen tijdens mijn laatste jaar rechten, zodat ik het
diploma van baccalaureaat in de wijsbegeerte kon
behalen op twee jaar. Naar het einde van mijn leger-
dienst toe wilde ik eigenlijk mijn wens realiseren om
naar Londen te gaan voor een aanvullende studie. Maar
doctoreren zag ik ook wel zitten en ik hield de campus-
kranten in het oog. Toen er een vacature kwam voor
arbeidsrecht heb ik mij onmiddellijk kandidaat gesteld.
Dat was toen rond de zomer van 1993. Deze beslissing
heeft de rest van mijn carrière tot nog toe bepaald. In
oktober 1993 begon ik dus als assistent van Professor
Blanpain. En enkele jaren later kon ik toch naar Lon-
den voor een LLM. Mijn doctoraat heb ik verdedigd
begin 1999. 

Twee weken later ben ik voltijds in de advocatuur
gestapt bij het kantoor De Bandt, van Hecke, Lagae en
Loesch. Ik was zeer blij eindelijk eens echt in de prak-
tijk te staan. Ik heb er ook ontzettend veel geleerd.
Mijn loopbaan was tot dan toe immers vooral acade-
misch gekleurd en er gaat toch een andere wereld voor
je open. 

Uiteindelijk kreeg ik rond de zomer van dit jaar
(2000) twee mooie aanbiedingen. Het eerste kwam van
het FWO als postdoctoraal onderzoeker en het andere
van de KUB Tilburg (Nederland) om een cursus te
doceren in Europees arbeidsrecht. Ik ben op beide aan-
biedingen ingegaan, zodat ik nu terug aan de universi-
teit werk - deels in Leuven, deels in Tilburg. 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag/-week er 
voor u uit?
Dat is moeilijk te zeggen in mijn geval. Ik vind niet dat
ik in zo’n stramien zit van gemiddelde werkdagen. Wel
kan ik een soort pakket geven: het kan gebeuren dat ik
één of meerdere dagen na elkaar aan iets aan het schrij-
ven ben, de bibliotheek plat loop of dat ik op een stu-
diedag ben of er één aan het voorbereiden ben, aan het
lesgeven ben, een vergadering heb buitenshuis of bin-
nenshuis, een juridisch probleem bekijk, enz. 

Wat vindt u bijzonder boeiend aan uw huidige
functie en wat zijn de minder aangename aspecten?
Wat interessant is aan het werk dat ik momenteel doe,
is dat je een grote vrijheid hebt om een aantal dingen te

beslissen. Naast de academische
vrijheid is er bijvoorbeeld de autono-
mie inzake het onderzoek dat je wil
voeren. Je komt ook met veel ver-
schillende soorten mensen en instan-
ties in contact. Wat mij tevens boeit
is het internationale aspect in mijn
onderzoeks- en onderwijsopdrach-
ten. Je mag je horizon niet beperken
tot je eigen land of streek en als je
die verruiming in je werk kan vin-
den, zoveel te beter. Wat ook uitda-
gend is, is dat er nooit routine
insluipt. In feite ben je altijd met iets
nieuws bezig en is je werk zeer
afwisselend, hoewel dit wellicht ook
weer afhankelijk is van jezelf. Het
geeft een goed gevoel als je een
onderzoek kan voeren over een
onderwerp dat maatschappelijk relevant is en tegelij-
kertijd toch vernieuwend werkt. Verder vind ik lesge-
ven een zeer boeiende en uitdagende activiteit. Er toe
bijdragen dat anderen geboeid worden en inzicht krij-
gen in een bepaalde materie, dat doe ik graag. 

Wat is uw boodschap voor de rechtenstudenten van
vandaag?
Ik denk dat je als student in de eerste plaats dankbaar
mag zijn dat je de mogelijkheden krijgt om te studeren
aan de universiteit. Niet alleen omwille van dat
diploma. Maar ook omdat het een tijd is waarin er
zovele mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld op het vlak
van zelfontplooiing en uitwerken van bepaalde interes-
ses (buiten het juridische), voor maatschappelijke inzet,
en noem maar op. Ik zou het erg vinden als de tijd die
je aan de universiteit doorbrengt er enkel is om een
diploma te komen halen dat je straks gemakkelijker
toegang verschaft tot de arbeidsmarkt. 

Als u “for old time’s sake” nog eens gaat stappen 
in Leuven, waar vinden wij u dan terug?
Ik voel mij nog niet bepaald in “old time” stemming.
Trouwens, Leuven is nog altijd mijn werkstad en ik sta
nog dicht bij de studentenwereld. Als je dan toch mijn
‘favourits’ wil, dan noem ik de Metropole en den
Eclips. 

Christine Verhoeven
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Wie onze faculteit in het verleden frequenteerde en
deze na een korte of langere afwezigheid nog eens
bezoekt, zal met enige verbazing kunnen vaststellen dat
er langs de kant van de Tiensestraat één en ander ver-
anderd is. 

Na de recente realisatie van de bibliotheekuitbreiding is
nu immers ook het “International House” een feit.
Daar waar er tot vorig jaar twee rijhuisjes stonden (naar
men zegt, woonde in één van de huisjes de kotmadam
van ere-rector Dillemans), torent nu een vier verdiepin-
gen tellende nieuwbouw boven het poortgebouw uit.
Tijdens zijn zes jaar durende “decanaat” lanceerde
professor Herbots het idee om alle internationale dien-
sten van de faculteit te centraliseren op één locatie. Zijn
idee leidde, na tal van vooral door financiële restricties
bepaalde onderhandelingsrondes, tot het indienen van
de bouwaanvraag in augustus 1998 en het toekennen
van de bouwvergunning in het voorjaar van 1999.
Enkele maanden later, in november 1999, werd gestart
met de ruwbouw naar een ontwerp van architect Paul
Van Aerschot.

Er moest verplicht gewerkt worden met pijlers om
tegemoet te komen aan de strenge bouwkundige voor-
schriften van de stad Leuven. Niettegenstaande deze
beperking, vindt het geheel toch op geslaagde wijze
aansluiting bij het historische gedeelte van de faculteit. 

Bij de bewoners van het huis worden ondertussen niets
anders dan tevreden gezichten opgemerkt. Zij kunnen
het nieuwe academiejaar starten in nog naar verf geu-
rende kantoren. Naast de medewerkers van de Eras-
mus/Socrates-coördinatie, woont ook het C.A.L.S.
voortaan op het nummer 43 van de Tiensestraat. Het

reeds lange tijd door de opeenvolgende directeuren van
dit centrum ingediende verzoek, om te kunnen beschik-
ken over een eigen ontmoetingsruimte voor de Cals-
studenten, is ondertussen ook gerealiseerd onder de
vorm van een met een terrasje voorziene “common
room”. De mensen betrokken bij de “European Law
Faculty Association” en het vorig jaar opgerichte Mas-
ter programma in European Criminology, verhuizen
eveneens naar het nieuwe gebouw. De diensten rond
het dit academiejaar van start gegane “European Tax
College” zijn ondergebracht op de tweede verdieping.
Op deze verdieping is eveneens de administratie met
betrekking tot de Themisschool gelokaliseerd. Er is één
gezamelijk kantoor voorzien voor de directeuren van
de verschillende programma’s en ook voor de gastpro-
fessoren zijn er nu permanent twee kantoren ter
beschikking. De dakverdieping ten slotte bestaat uit een
exclusieve vergaderruimte die, omzoomd door een ter-
ras in tropisch hardhout, een adembenemend zicht
biedt op de historische skyline van Leuven. 

Met de bouw van het “International House” en de
nieuwe verkeersregeling is de metamorfose van de
Valk echter nog niet voltooid. Decaan Vanistendael is
erin geslaagd beweging te krijgen in het dossier met
betrekking tot de restauratie van de gevels van de Oude
Valk. Samen met de reeds toegezegde renovatiewerken
aan de binnenkant van de Oude Valk en de hal en de
eerste verdieping van de Nieuwe Valk, zal de gedaan-
teverwisseling zich tegen eind 2002 volledig voltrok-
ken hebben.

Monique Vandyck,
Administratief Secretaris. 

Een internationaal huis voor de faculteit

Het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap wordt 115 en dat vieren we met het 23ste lustrum van
zondag 3 tot vrijdag 8 december. Een week waarin we terugkijken op de rijke geschiedenis van de
oudste studentenkring van België. Een greep uit ons programma:

Zondag 3 december opening van de VRG-Lustrumweek in het HdR
Maandag 4 december Gala-avond met Casinospelen
Dinsdag 5 december VRG-Lustrumquiz in de Hal van de Nieuwe Valk (20u00)

Beachparty in een met echt zand gevuld HdR
Woensdag 6 december Sinterklaas-Lustrum TD
Donderdag 7 december Academische zitting en receptie

Promotiezaal, Naamsestraat 22 (19u00)
Vrijdag 8 december Hdr-avond voor oud-presidiumleden en alumn’s
Heel de week Expositie 115 jaar VRG Leuven in het VRG-Secretariaat

VRG-studenten
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In het academiejaar 1999-2000 deden teams van Leu-
vense rechtsstudenten aan maar liefst vier internatio-
nale pleitwedstrijden mee. Hiervoor mochten zij,

zoals vorig academiejaar, rekenen op de milde steun
van VRG-Alumni. Zowel in Jessup (waar de V.U.B.
andermaal verslagen werd in de nationale voorronde)
als in Telders en Cassin eindigden onze teams hoog op
de ladder en waren zij onbetwist bij de Europese top-
pers. De kroon op het werk vormde de dubbele presta-
tie van ons studententeam op de wedstrijd Jean Pictet.
Reeds in april 2000 behaalde het Leuvense team, dat
bestond uit Tinneke Baeyens, Annelies Gielen en Jan-
Diederik Lindemans, ex aequo met New York Univer-
sity de eerste plaats in Zweden voor de Engelstalige
versie van deze pleitwedstrijd (die tot vorig jaar - toen
Leuven 2e in de finale eindigde - uitsluitend in het
Frans plaatsvond). Maar op 12 augustus van dit jaar
braken zij alle records: ons team won met glans de
internationale “superronde”, waarbij zij het haalden
van de andere finalisten van zowel de Engelse als
Franse Pictet, nl. New York University, de Franse Mili-
taire School St.-Cyr en de Universiteit van Fribourg.
Op de bijgevoegde foto ziet men het team ingespannen
deelnemen aan de wedstrijd in april. 

De Pictet-wedstrijd heeft betrekking op het interna-
tionaal humanitair recht (ook oorlogsrecht genoemd)

Leuven scoort op internationale pleit-
wedstrijden (mede) dankzij VRG-Alumni

en wordt gekenmerkt door zijn originaliteit en creativi-
teit. Van de deelnemers wordt niet alleen een grote
parate kennis van het humanitaire recht, maar ook een
flinke dosis teamspirit en het nodige acteertalent ver-
wacht. Toch is de competitie tussen de deelnemers niet
het uiteindelijke doel van de wedstrijd: het is er in de
eerste plaats om te doen het humanitaire recht nog
beter onder de knie te krijgen en mensen uit alle hoe-
ken van de wereld te leren kennen. Vanaf november
1999 hebben onze studenten zich door de boeiende,
maar ook vaak technische materie van het internatio-
naal humanitair recht geworsteld en hebben ze hun
pleitstijl tijdens kleine pleitoefeningen bijgeschaafd.
Dit jaar bestond de wedstrijd uit een diplomatieke con-
ferentie die zich diende te buigen over een conflict in
de denkbeeldige Lorocaille-archipel. Een vergelijking
met de recente Kosovo-crisis was nooit veraf. Elk team
speelde gedurende een hele week de diplomatieke
afvaardiging van een archipelstaat en diende met vuur
én juridische argumenten de jury alias de voorzitters
van de diplomatieke conferentie te overtuigen. In de
superfinale, die op 12 augustus te Genève plaatsvond,
dienden de teams een generaal, beschuldigd van oor-
logsmisdaden in het Lorocaille-conflict, aan te klagen,
respectievelijk te verdedigen voor het Internationaal
Strafhof. 

Het prachtige aan deze internationale pleitwedstrij-
den is dat onze studenten - met behulp van de nodige
coaching weliswaar - op een uiterst creatieve en per-
soonlijke wijze een casus bestuderen en hierover voor
een internationale jury pleiten. Velen van hen onder-
gaan hierbij echt een metamorfose; allen kijken ze er
steevast op terug als de rijkste ervaring van hun rech-
tenstudies. Wij zijn VRG-Alumni enorm dankbaar dat
de Leuvense deelname aan deze wedstrijden mede
dankzij hun steun wordt mogelijk gemaakt! 

Prof. Jan Wouters

Publicaties te koop:
Titel tijdschrift Jaargang Vorm

Répertoire pratique de droit belge Volledige reeks: 17 delen en delen: lederen kaft
(RPDB) 8 aanvullingen aanvullingen: zonder lederen kaft
Bank- en Financiewezen/ 1986 tot en met 1998 5 jaargangen: ingebonden
Revue de la Banque (met enige ontbrekende nummers) 8 jaargangen: los

Interesse? Contacteer Patrick Scheepmans, telnr. 02/429 30 82, directie juridische zaken, KBC,
Warmoesberg 24-26 te 1000 Brussel.
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Doctoraten
Jan VANHAMME
“De gerechtelijke afdwinging van volkenrecht
ten aanzien van de Europese Gemeenschappen
en van de lidstatelijke overheden optredend in
het kader van het gemeenschapsrecht”
Promotor: prof. K. Lenaerts
Datum: 22 mei 2000

Frank HELLEMANS
“De algemene vergadering. Een onderzoek
naar haar grondslagen, haar bestaansreden en
de geldigheid van haar besluiten”
Promotor: prof. K. Geens
Datum: 3 juli 2000

Wouter DEVROE
“Privatisering en verzelfstandiging. Een ver-
kenning vanuit nationaal en Europees econo-
misch recht”
Promotor: prof. H. Cousy
Datum: 11 augustus 2000

Marta PERTEGAS SENDER
“Cross-border enforcement of patent rights.
An analysis of the interface between intellec-
tual property and private international law”
Promotor: prof. dr. H. Van Houtte
Datum: 23 oktober 2000

Geboortes
Milan, zoontje van Miek en Robbie Tas-Dedecker
(promotie 1994), 6 juni 2000.

Valentine, dochtertje van Claire en Christophe
Greven-Mattera (promotie 1994), 1 augustus 2000.

Margot, zusje voor Quinten en Alexander, dochtertje
van Peter Wytinck (promotie 1987), 22 mei 2000.

Toon en Martijn, zoontjes van Bruno en Ilse
Lambrecht-Samoy (promotie 1997), 17 april 2000.

Huwelijk
Lieve Nackom (promotie 1998) en Jurgen Segers
(promotie 1997), 16 september 2000.

In deze rubriek nemen wij uw persoonlijke nieuwtjes
op. De dingen des levens, huwelijken, geboortes,
overlijdens, promoties of onderscheidingen kan u in
deze rubriek laten afdrukken. Trad u recent in het
huwelijk, heeft u kinderen op de wereld gezet of
won u één of andere prijs? Laat het ons weten, en
wij publiceren het. 

Personalia

VRG-Alumnivoorzitter professor Roger Blanpain
werd onlangs verkozen tot president van de Inter-
national Organisation for Labour Law and Social
Security (ISLLS) ter gelegenheid van het XVIe
wereldcongres in september te Jeruzalem. Opge-
richt in 1951 in Trieste, vertegenwoordigt deze
organisatie wereldwijd thans zestig lidstaten.
Voornaamste doelstelling van de ISLLS is een
internationaal forum te zijn voor arbeidsjuristen.
Daartoe organiseert zij op regelmatige basis con-
gressen zowel op internationaal als op regionaal
niveau. Naast het organiseren van congressen,
onderhoudt de organisatie nauwe contacten met
andere internationale organisaties - o.m. de ILO
(International Labour Office) te Genève – en
sponsort zij verscheidene activiteiten en instellin-
gen, waaronder de gerenommeerde International
School for Comparative Labour Law in Trieste.

Voorzitter verkozen tot voorzitter
De opdracht van onze voorzitter bestaat erin om
de organisatie de 21ste eeuw binnen te leiden, een
taak die hij wellicht met brio zal vervullen. Eén
van de voornaamste uitdagingen is het zoeken
naar een nieuwe balans tussen economisch-techni-
sche ontwikkelingen en het sociaal beleid, waarbij
het respect voor de mensenrechten en de culturele
diversiteit van de verschillende landen centraal
staat. Een andere prioriteit is het sponsoren van
jonge researchers uit ontwikkelingslanden, in het
bijzonder door beurzen toe te kennen voor het bij-
wonen van regionale of wereldcongressen.
De uitdaging is enorm, alle suggesties van alumni
zijn dan ook zeer welkom op het adres van de
nieuwe voorzitter van de ISLLS !

Iris Van Tilborgh

Meer info vindt u op http://www.ilo.org.islss
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V e r l o r e n  s c h a p e n

VRG-Alumni wil een netwerk zijn van oudstuden-
ten van de rechtsfaculteit van de K.U. Leuven.
Daarom is van het groot belang dat wij de juiste
adressen hebben van zoveel mogelijk afgestudeer-
den. Hieronder vindt u de namen van een aantal
alumni waarvan wij het spoor bijster zijn. Als u het
juiste adres kent van één van de onderstaande per-
sonen, aarzel dan niet om ons te verwittigen:
Tiensestraat 41, 3000 Leuven, 
tel. 016/32.54.81 – fax 016/32.54.80, 
e-mail: christine.verhoeven@law.kuleuven.ac.be
Wij ontvangen op deze oproep altijd een vloed aan
reacties. Wij danken al bij voorbaat iedereen voor
de geleverde inspanningen!

1935 Caulier Adolf
Carette Paul
De Keyser Raymond
D’hooghe Daniel

1936 Kinable Jos
1937 Verhoeven Robert
1939 Mertens Willy
1940 Vandenberghe Hendrik

Snoeck Hendrik
De Cooman Pieter
Rubens Albert
Seliaerts Frans

1941 Huybrecht Richard
1942 Hendrickx Henri

Van Grunderbeeck Joseph
Meert Pierre
Van Den Heuvel Karel
Humble Pierre

1943 Dieltjens Jozef
Porters Roger
Meers J.Leopold
Lemmens Jan

1945 Reynders Jos
Coppin Andre
Sledens h.
Boone Emiel

1946 Maertens Joseph.
Peeters Lode

1947 Theunis Paul
Vandenbogaerde Georges
Van Hoof Walter
Dewachter Victor
Raeymaekers Jos

1949 Deleu Raymond
Meersschaert Leon

1950 Stabel c.
Gerlach
De Villenfagne Guy
De Jaeger Maurice
Rigaux Edouard

1951 Goedertier Jan
Boons Paul
Maerevoet Guy
Hoste Jean
De Bellefroid Paul

1952 Van Bogaert Jan
Claeys Andre
Bautil Georges
Dossche Gaston
Coenen Kamiel

1953 Borremans Jacques
Borreman Jacques
Van Cleynenbreugel Jean
Van Haelst Etienne

1954 Meeuwis Pierre
Deryckere Ovide
Peeters Jan
Lauwereys Jef
Lemiergre Gilbert

De Rammelaere Herman
De Meulenaere P.
Vandermeersch Jozef
Grillet Hubert

1956 Laigniel Pierre
De Deken Paul
Van Den Driessche Theo
Janssens Henri
Declercq Antoon

1957 Vander Linden Gerard
De Muynck Henri
De Crombrugghe Francois
Vanderlinden Willy
Van Den Eynde Hugo

1958 Van De Vyver Antoon
Mallants Hugo

1959 Hardeman Jan
Wouters Hilda
Bruloot Rob.
Van De Casteele A.

1960 Hellemans Jeannine
Brosens Eduard
De Loof Mimi

1961 Deleu Guido
Adriaenssens Helga
Staessens Johan
Van Broeckhoven Karel
Meeuwis Maria

1962 Verdonckt Hugo
De Gryse Filip
Verhoeven Luc
Claessen Hugo
Bongaerts Jaak

1963 Moriau Pierre
Corluy Charles
Nuten Guido
Van Damme Robert

1964 De Clercq Jacq.
De Beukelaer Birgit
Van Der Steen Jozef
Huygelen Jos
De Smet Paul
Peers Yves

1965 Coomans De Brachene
Andre
Mathei Philippe
Tilemans Willy
Wauters Jozef
Bulckens Lieve

1966 Vandeputte Jozef
Nelis Jan
Adriaenssens Michel
Vidts Guido
Van Hoof Robert

1967 Helleputte Boudewijn
Vertommen Roger
Vanden Berghe Jean-
Jacques
Langohr Herwig

Lobert Henry
1968 Hermans Theo

Van De Put Gerald
Spruyt Jozef
Vandendael Paul
Moyersoen Diederik

1969 Bongers Ann
Vincke Jean-Pierre
Gorissen Veerle
Mariens Helena
De Maere Guido

1970 Renaer Marc
Denijts Paul
Loots Walter
Gijsenberghs Gertrude
Rombouts Koenraad

1971 Nelis Jan
Van Hemelrijck Fernand
Morrens Paul
Verreydt Philip
De Mont Paul

1972 Wilkin Jean
Willekens Christiane
Lion Walter
Jespers Willy
Walleyn Luc

1973 Tits Edith
Aelvoet Jozef
Vandewiele Frans
Dhooghe Thierry
Verbeeck Jean-Dominique

1974 Baret Pros
Morreel Jozef
Buelens Anna-Maria
Melis Hedwige
Ory Hugo

1975 Dons Hans
De Saveur Hugo
Verboven Guido
De Borle Blanche
Vervaert Eric

1976 Roels Jan
Massaer Guido
Alsteens Michel
D’hont Godelieve
Devos Jose

1977 Bosmans Frans
Cock Charles
Langens Henri
Kotsch Roland
Michiels Marie Rose

1978 Depreeuw Willy
Lemahieu Stefaan
Nieuwboer Ingrid
Verdoodt Arnaut
Van Hoey Hilde

1979 Sneyers Guy
Delafonteyne Christine
Bajart Marina
Evenepoel Marleen
Gerard Rafael

1980 Jansen Margareta
Holvoet Katrien
Goethals Marie Claire
Bollens Ria
Lemahieu Marc

1981 Van Den Broucke
Christoph
Dello Patrick
Vancoppernolle Danny
Aters Carine
Van De Weyer Veerle

1982 Rosseel Pierre
Verschraegen Herman
Vindevogel Annemarie
Vanderstichele Ann
Vanderstraeten Thierry

1983 Muys Chris
Tyteca Johan
Van Royen Danny
Leys Anne
Hens Herbert

1984 Gijssels Patrick
Suykens Catharina
Geeraert Dries
Finoulst Marc
Verbiest Eric

1985 Vandendriessche Noella
Uyttendaele Rosa
Adriaensen Ludovic
Dulieu Catherine
Neukermans Marleen

1986 De Clerck Hilde
Lombaert Peter
Bosteels Wim
Lombaert Dirk

1987 De Ramaix Claire
Desmet Xavier
Verellen Peter
De Decker Martine
Artois Hans

1988 Moens Axel
Maertens Peter
Schrijvers Jozef
Brockmans Hans
Janssen Michael

1989 Van Landeghem Ann
Van Looy Karl
Coppieters Bruno
Luyckx Sabine
Verellen Isabelle

1990 Defoor Rino
Smolders Ellen
Jaenen Luc
Giebens Joris
De Neef Hans

1991 Cloet Jan
Van Mechelen Ann
Libbrecht Els
Silon Kris
Espeel Johan

1992 Stinckens Kathleen
Fransen Ann
Forger Piet
Siffert Jan
Bernaerts Mark

1993 Warson David
Vrancken Anniek
De Cock Anne-Marie
Verbist Hugo
Van De Wyer Hedwige

1994 Vincke Alexander
Waelbers Sara
Franssens Kathleen
Janssens Nadine
Guisson Frits

1995 Willems Ronny
De Boeck Veerle
Van Hamersveld Frans
Beselaere Mieke
Poels Patrick

1996 Geeraert Dietger
Ceusters Gunther
Sebreghts Annik
Getteman Barbara
Goos Annelies

1997 Bulckens Jan
De Backer Raf
Bousset Sven
Dendauw Isabel
Van Sant Tim

1998 De Sadeleer Isabelle
Deisser Christophe
Vermeulen Eric

1999 Bouckaert Xavier
Pison Erland
Plovie Pascal
Werelds Riet
Bruls Koen
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Bibliotheken zijn nu eenmaal onmisbaar voor
juristen. Tijdens de studiejaren is het er best aan-
genaam, maar ook na de studieperiode, wanneer
men doorgaans tot de vaststelling dat juridisch
drukwerk duur tot zeer duur is, vindt men al gauw
de weg naar de bibliotheek.

Een vaak gehoorde kreet was: “Vroeger wist
ik alles van buiten staan, en nu hebben ze alles
elders gezet…” Enkele extremisten begonnen oud-
babylonische wraakgoden te aanroepen, gelukking
zonder resultaat.

Wat men in het hart draagt wil men graag zo
lang mogelijk ongewijzigd zien. Vandaar wellicht
de hevige reacties toen de collectie van onze facul-
teitsbibliotheek opeens op een andere wijze geor-
dend werd.

Bij nader inzien blijken deze toch overdreven
te zijn. Het is waar, de bibliotheek is op een
andere wijze ingedeeld, en je moet wat zoeken,
maar die andere indeling is doelgericht logisch.
Juristen zijn natuurlijk zeer kritisch en willen
overtuigd worden.

In den beginne waren er drie zalen…
Zoals vroeger staan alle boeken nog steeds een
verdieping hoger dan de tijdschriften. Nieuw is
dat verwante rechtstakken nu samen staan in
dezelfde zaal. In zaal A staan nu strafrecht, IPR,
internationaal recht, mensenrechten en Europees
recht. Privaatrecht, handels- en economisch recht
en financieel recht staan nu samen in zaal B. Zaal
C bevat het publiek recht, evenals het informatie-
recht, het gerechtelijk recht, het fiscaal en het
sociaal recht. Naslagwerken en algemene referen-
tiewerken staan in het zaaltje 2B+ (dit is waar
vroeger criminologie stond).

Door deze nieuwe indeling is de kastenverde-
ling beter dan vroeger, zodat er ruimte is voor nog
meer boeken. Bovendien volgen de rekken binnen
eenzelfde thema elkaar nu logischer op. Men kan
als het ware achteraan beginnen en tot vooraan
lopen terwijl alles logisch volgt. Tenslotte heeft
de nieuwe indeling ook voordelen met betrekking
tot de zitplaatsen in de bibliotheek. De meest
geconsulteerde rekken hebben nu meer directe zit-
plaatsen in de buurt dan vroeger. Het was vroeger
inderdaad vaak dringen ter hoogte van het rek
“vennootschappen” en andere rechtstakken waar-
omtrent wel eens een seminariewerkje diende
gepleegd te worden.

Wie zoekt die vindt… 
Het hoe en waarom van de nieuwe indeling van de bibliotheek

De nieuwe nummering van de boeken geeft de
verdieping en de zaal aan. Een boek over pakweg
sociale zekerheid heeft dus als eerste code “2C”,
aangezien die boeken op de tweede verdieping
staan, in zaal C.

Daarna volgt een lettercode met de aanduiding
van de concrete rechtstak. Dit zijn dan woordjes
zoals “CIV”, “TAX” en “CONS”. Deze staan
respectievelijk voor burgerlijk recht, fiscaal recht
en constitutioneel recht. De letterwoorden werden
zo gekozen dat ook de vele buitenlandse studenten
die onze faculteit bezoeken dit intuïtief begrijpen.
De keuze voor dergelijke letterwoorden was ook
een noodzaak omdat de tot nu toe gebruikte onder-
werpsystematiek te beperkt was. Vooral het burger-
lijk recht zat in enkele zeer beperkte codes geperst.
Door de nieuwe letterwoorden heeft elke rechtstak
een hoofdcode met daaronder een aantal subni-
veau’s. Onder deze codes staat dan de afkorting
van de auteursnaam en het publicatiejaar. 

Al deze codes worden overigens toegelicht op
de rekken. Al wat u dus moet onthouden is de
zaalindeling en dan vindt u het boek zo terug vol-
gens de nieuwe systematiek. 

Tijdschriftencollectie zwermt uit
Op het vlak van de tijdschriften heeft de inge-
bruikname van de nieuwe vleugel ook één en
ander aan verschuivingen teweeggebracht. De
indeling is nu als volgt: 
Zaal A: Internationale tijdschriften en organisa-
ties, Europese Unie, mensenrechten, criminologie,
metarecht, UK, USA, Afrika 
Zaal B: België 
Zaal C: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitser-
land, Italië, Luxemburg. Het Staatsblad en de
andere parlementaire drukwerken staan nu in een
apart wetgevingshoekje.

Wat vinden wij hier nu van?
Het is misschien wennen maar de nieuwe syste-
matiek is een logischere wijze van het groeperen
van boeken. Bedenk hierbij ook dat de waarde van
een boek niet ligt in de plaats waar het staat, maar
wel in hetgeen in het boek te lezen valt.

De meeste alumni gaan doorgaans op zoek
naar boeken binnen de rechtstakken waar ze het
meest mee werken. Dus als je eenmaal weet waar
de kast staat met het administratief recht weet je
ze voor de toekomst ook staan.
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Laten we ook de volgende generaties studen-
ten niet vergeten. Het was vroeger een hele klus
om hen het systeem uit te leggen. Zeker wanneer
deze nog verstomd stonden van de omvang van de
werken van De Page. En de studenten zijn nu een-
maal de grootste groep bibliotheekgebruikers…

Wie vroeger al veel in de bibliotheek kwam
zal na enige tijd wel terug de weg vinden (wees
gerust: de ingang en de trappen staan nog op
dezelfde plaats). Bovendien mag men aannemen
dat juristen mondig genoeg zijn om een vraag te
stellen aan het bibliotheekpersoneel.

“Is er dan niets slechts te melden over de
nieuwe indeling” hoor ik u denken (u heeft behoor-
lijk luide gedachten, weet u dat?). Natuurlijk wel.

Zo zou het geen slecht idee zijn om nog meer
informatieve borden te plaatsen. Of ook een over-
zicht waarbij een alfabetische lijst gegeven wordt
van alle rechtstakken.

Tenslotte is er nog goed nieuws van het finan-
ciële front. De prijs voor het bibliotheekgebruik is
dit jaar gestegen, maar de alumni mogen op ver-
toon van hun lidkaart nog steeds gratis gebruik
maken van de bibliotheek. Meer logica voor geen
geld, dus. Welke jurist wil daar niet voor tekenen?

Bart Meulemans
Met dank aan Christoph Malliet voor zijn
verhelderende medewerking

Professor Françoise Tulkens, gewoon hoogleraar aan de UCL en Belgisch rechter in het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens geeft op 22 februari 2001 om 14uur in de KULAK (aula C 801) een voor-
dracht over haar ervaring als rechter bij het Hof. Deze voordracht die wordt ingericht ten behoeve van de
studenten van de KULAK staat ook open voor VRG-alumni.

Op 22 november, 20 uur houdt de heer Luc Gyselen afdelingshoofd van het directoraat IV van de Euro-
pese commissie in de Aula A. 301 ten behoeve van de studenten van de subfaculteit rechten van de
KULAK een lezing omtrent praktijkervaringen met betrekking tot het europees mededingingsrecht.
Alumni zijn van harte welkom.

Meer info bij : Prof. B. Tilleman (tel: 056/246156 -bernard.tilleman@kulak.ac.be)
of bij W. Goossens (tel: 056/246155 - wim.goossens@kulak.ac.be).

VRG-West-Vlaanderen

VRG-Junior Citytrips
Na verlengde weekends in Londen, Praag, Parijs, Istanbul en Barcelona plannen we een nieuwe city-
trip in de lente van 2001. We vergelijken momenteel nog een aantal offertes en zullen de bestem-
ming zo snel mogelijk bekendmaken via onze website. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook laten
registreren, dan worden ze automatisch op de hoogte gehouden via e-mail.

VRG-skireis
VRG-Alumni gaat ook dit jaar weer skiën in de Franse Alpen. Je kan zelf meebeslissen over de
definitieve periode en bestemming via onze website.

19-28 januari of 2-11 februari 2001
Tignes v.a. 13.790,- BEF

of Val Thorens v.a. 14.590,- BEF
Inbegrepen : busreis (incl. fooien), verblijf in appartementen (incl. verblijfstaks), 7,5 dagen skipas, bagage-
service, reisleiding en animatie (o.m. welkomstdrink, jeneverrodelen, sauna, kwisavond, afscheidsfuif, …)

(organisatie : BVBA Globevents, erkenning A5735)

Voor alle info over de citytrip en de skireis, raadpleeg onze website:
www.law.kuleuven.ac.be/alumni

Er volgt geen nieuwe aankondiging via het magazine!



JURA FALCONIS


