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Advocaat Paul Bekaert roept op om meer zorg te dragen voor 

onze rechtstaat 

 

De rechtstaat steunt op de scheiding der machten, maar die sokkel wankelt ernstig. De 

uitvoerende en wetgevende macht krimpen de bevoegdheden van de rechterlijke macht 

steeds meer in. Rechters krijgen een tweederangsrol toebedeeld en pseudorechters kapen 

de hoofdrol weg. De politiek gebruikt justitie om haar tegenstanders te bestrijden en waagt 

het zelfs om rechters persoonlijk aan te vallen vanwege hun uitspraken. 
 

 

  

Gezegend met een bijzonder gevoel voor taal, empathisch vermogen, 

hoffelijkheid, intelligentie en kiesheid is Paul Bekaert een echte activist in 

schaapsvacht.  

- Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten 
 

 

Boekvoorstelling  

Paul Bekaert, restaurant De Traagheid & 

Uitgeverij Lannoo nodigen u van harte uit 

op de voorstelling van het boek De 

sluipende staatsgreep. 
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Meester Jean Flamme, advocaat, zal een 

gesprek voeren over het boek met auteur 

Paul Bekaert.  

 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen 

vóór 22 oktober via 

gilberte@detraagheid.be 
 

 

  

 

Restaurant De Traagheid 

Krommewalstraat 6 

8700 Tielt 

 

 

> Bevestig hier uw aanwezigheid  

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kan u er niet bij zijn, maar koopt u het boek graag aan: De sluipende staatsgreep 

(gratis verzending) 
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De sluipende staatsgreep 
Pleidooi van een romantisch advocaat 
Paul Bekaert 

 

Paul Bekaert, de bekende 

mensenrechtenadvocaat, is een man met 

een missie. Hij strijdt vurig voor de rechten 

van verdediging, vrijheid van meningsuiting 

en privacy. Hij verdedigde de 

Turkse militante Fehriye Erdal en het 

Baskische echtpaar Moreno-García in 

ruige terrorisme-zaken. In de Catalaanse 

onafhankelijkheidskwestie trad hij op voor 

onder meer Carles Puigdemont. Met 

De sluipende staatsgreep waarschuwt hij 

voor een coup die stilaan vorm  krijgt. De 

auteur, die vroeger nog stafhouder 

en plaatsvervangend vrederechter was, 

herinnert ons aan het belang van de 

scheiding der machten, toont aan waarom 

het evenwicht vandaag zoek is, en reikt 

uitwegen aan. 

  

 

  

Ik ben een romantisch advocaat, iemand voor wie maatschappelijk 

engagement primeert. Wanneer ik het opneem tegen de staat, voel ik mij als 

Lucky Luke, de eenzame cowboy die voor gerechtigheid strijdt.  

- Paul Bekaert 
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