ME TO YOU
Als advocaat voert men de rechtstrijd.
De rechtsstrijd voor zijn client, waarbij de advocaat in volle partijdigheid de belangen
van zijn client nastreeft.
Els Maes heeft als advocaat van 18 oktober 1985 tot juli 2013 de rechtstrijd gevoerd.
In partijdigheid en in volle respect voor de waardigheid van het beroep, met volle
respect voor alle waarden van beroepsgeheim, correctheid en kiesheid.
Confrater Maes heeft ook een andere strijd gevoerd. De strijd met de leukemie. Een
strijd die niet te winnen was.
De strijd wil confrater Maes verderzetten, over de grenzen van het leven heen.
En opnieuw op een waardige en eerlijke wijze, op een wijze die alleen maar grote bewondering verdient.
De strijd gaat verder met een stichting Me To You, waarbij opnieuw voor anderen de strijd wordt gevoerd.
De strijd met respect voor de wetenschap en de verdere ontwikkeling van de wetenschap.
Maar ook met de kennis dat dit niet alles is.
Een advocaat kan maar strijden voor zijn client als hij het recht kent en als hij de rechtsregels kent. Een medicus
handelt met de inzichten van de wetenschap.
Maar dit volstaat niet.
De advocaat dient ook de menselijke vragen van de cliënt te begrijpen om met de grootste empathie ten voordele
van zijn client op te treden.
De stichting zet zich dus ook in voor de bijstand op de zo vele gebieden waar een lijdend mens meer nodig heeft
dan wetenschappelijke bijstand.
En nogmaals zonder dat het belang van de wetenschap op een of andere wijze in vraag wordt gesteld.
Elke advocaat die ondergedompeld wordt in de dagelijkse besognes beseft welke problemen er echte problemen
zijn als het doel van de stichting wordt nagelezen.
Als stafhouder van de Balie van Brugge kan ik alleen maar mijn diepste respect overmaken ten aanzien van wijlen
confrater Maes die ook in de moeilijkste momenten het plan heeft uitgetekend om met een Stichting de strijd
tegen de leukemie verder te zetten, ten voordele van anderen, die zij wellicht niet eens kende. Dan worden zelfs de
eloquentste advocaten muisstil.
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