Speech van Stafhouder Marco Schoups van Balie Provincie Antwerpen
ter gelegenheid van de installatie van
de Eerste Voorzitter van Beroep te Antwerpen, de heer Rob Hobin Hof
op 10 mei 2019

Geachte mevrouw de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie
Geachte Heer Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie,
Geachte heer Eerste Voorzitter,
Mijnheer de Procureur-Generaal,
Mevrouw de Eerste Voorzitter,
Kamervoorzitters, Voorzitters, Raadsheren,
Aanwezigen in al uw titels en hoedanigheden,
Geachte familieleden van de Eerste Voorzitter,
Mijnheer de Eerste Voorzitter, het is een dag in mei, een dag die een nieuw
begin moet inluiden. Niet voor niets schrijft Herman Gorter over Mei: Een
nieuwe lente en een nieuw geluid.
Evenwel, mijnheer de Eerste Voorzitter, geachte aanwezigen, zullen wij deze
plechtige installatie eerder vieren in sereniteit dan in groot feestgedruis. Het
werd reeds verwoord door de heer Procureur-Generaal.
U weet allen waarom…
Onze gedachten gaan naar de overleden Julie Van Espen en haar familie.
Dit raakt ons allen erg diep.
Velen onder ons weten met een klap terug waarom hij of zij dit beroep heeft
gekozen, waarom zij deze job doen. Ik denk hier vooral aan de speurders en
de recherche.
Het is niet het moment, nooit trouwens, om pijlen af te schieten.
Laat mij daarentegen toe om een brugje te maken naar vandaag en naar u.
Deze gebeurtenissen tonen ons hoe belangrijk justitie is in onze samenleving,
welke cruciale rol justitie in ons dagelijks leven speelt.
En daarom zijn wij hier vandaag bij u, om u te installeren als Eerste Voorzitter
en richten wij onze hoop op u.

Er is nog veel gebeurd deze week.
Maandag de eedaflegging en huldiging van de nieuwe procureur des konings.
Ook daar een nieuwe start.
Dinsdagochtend werd het multidisciplinair onthaal gestart in het
gerechtsgebouw. Voor het eerst bundelen balie, rechtbank en welzijn hun
krachten om samen de burger in het vlinderpaleis wegwijs te helpen.
Het toont de nieuwe wind die door Antwerpen waait. Justitie ziet dat ze moet
aansluiten bij de noden van de mensen en zich daaraan moet aanpassen.
Dinsdagavond was de tweede Dag van de Rechtsstaat in Mechelen.
U was hierop aanwezig, wat uw bezorgdheid onderlijnt voor dit onderwerp.
Advocaten noemen zich graag de verdedigers van die rechtsstaat. De balie
staat op de barricades als de rechtsstaat in gevaar is. Wij zijn het die het
individu verdedigen tegen de overheid, parket of rechter.
Ik vrees dat enige bescheidenheid hier op zijn plaats is.
De balie is niet de enige bewaker van de rechtsstaat.
Het zijn precies de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, van het Arbitragehof, van het Grondwettelijk Hof, van het Hof van
Justitie die die bijzondere rol van de balie hebben onderlijnd in hun arresten.
Zij zijn het, die onafhankelijke rechters, die bij herhaling mee ons
beroepsgeheim en onafhankelijkheid hebben verdedigd. Die “gouvernement
des juges” is onze beschermheer gebleken, niet de wetgever.
"Le devoir de déplaire" werd in Mechelen nog besproken: de plicht om tegen
te werken, hebben die rechters op zich genomen.
Het toont ons, geachte aanwezigen, dat wij metgezellen kunnen zijn.
Op deze installatie van de Eerste Voorzitter breek ik een lans namens het
ressort, namens de balie Provincie Antwerpen en balie Limburg voor een
constructieve en respectvolle samenwerking tussen balie en magistratuur.

Het is niet altijd peis en vree geweest tussen dit huis en de balie. Dat heeft
niemand profijt opgeleverd.
Wij hebben allen belang bij een goede justitie. 1+1 = 3
Daarenboven, zonder een goede werking van het gerecht kan de balie niet
schitteren en kan onze zon niet schijnen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat zulks met u zal gerealiseerd worden.
U hebt de juiste pedigree.
U komt van een uitermate geschikt college aan de Leien in deze stad, samen
uw broers, waarvan ik zelf het gezelschap heb mogen smaken.
U onderbrak uw carrière aan de balie om snel terug te komen naar de balie
en dan voor de magistratuur te kiezen.
U hebt ook uw goede vrienden, want uw bijnaam als onderzoeksrechter wil
men mij niet onthullen.
De enkele contacten die we hebben gehad, hebben getoond dat u een visie
hebt, pragmatisch bent, een voorzitter met een oor voor de wederpartij en zin
voor compromis.
Wij koesteren grote verwachtingen.
Balie Provincie Antwerpen en Balie Limburg wensen u van harte alle succes
in uw moeilijke, maar waardevolle opdracht.
Ik dank u.
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