
 

 

 

 
 

VERKIEZINGEN BESTUURSLEDEN CJB BRUGGE 

KANDIDAATFICHE SHARI VAN DEN BREMT 

 
Hoi iedereen! 
 
Ik ben Shari Van den Bremt, 32 lentes jong en stel mij het volgende 
gerechtelijke jaar kandidaat voor een mandaat als bestuurslid in de 
Conferentie van de Jonge Balie te Brugge. 
 
Na ettelijke jaren aan een stuk in het Gentse mijn zakken te hebben 
volgepropt met vaak nutteloze diploma’s – mijn moeder noemde het 
eufemistisch “honger naar kennis” terwijl haar portemonnee leegbloedde 
(Sorry mams) – heb ik eindelijk mijn stekje gevonden in het mooie Brugge. 
 

Sinds mijn zomerstage bij het kantoor Depla-Lantsoght was ik meteen verkocht aan de advocatuur. Iets aan 
al die pleidooien, conclusies en dagvaardingen doet mijn mondhoeken lichtjes naar boven krullen… Om nog 
maar te zwijgen van die toga! Geen merk zo sterk als een vrouw helemaal in het zwart, zeg ik dan. 
 
Bij wijze van spreken had ik nog maar pas mijn valies uitgepakt en onmiddellijk werd ik met open armen 
ontvangen door de vaste kliek CJB’ers, bereid om ons stagiairs klaar te stomen voor een leven vol stress, 
verbaal wapengekletter, drukbezette avonden, papiersnijwonden en elke morgen je mannetje moeten staan; 
weliswaar afgewisseld met hippe lunches tot de avocado je oren uitkomt en af en toe een stevig feestje. 
 
U begrijpt, niets dat wij advocaten niet aankunnen. 
 
In het voorbije jaar heb ik intussen een kleine reputatie opgebouwd als vaste waarde in de activiteitenkalender 
van het CJB. Toegegeven, na jarenlang actief te zijn geweest in een studentenclub, in de sociale raad van de 
UGent en als studentenvertegenwoordiger zit het studentikoze nog altijd wat in mij. Telkens ik die olijke meute 
stagiairs weer moet verlaten, slaat de weemoed toch weer wat toe. 
 
Maar ook kleine meisjes worden groot. In plaats van zelf te genieten van de voorgeprepareerde spaghetti in 
een (Ar-)dennendecor wil ik ze volgend jaar ook best wel eens zelf klaarmaken voor al die nakende stagiairs. 
Mijn moederkloekgehalte is de laatste tijd zo sterk aangedikt dat het zowaar versmachtend gevaarlijk wordt! 
Het is dan ook mijn oprechte overtuiging dat ik uiterst goed zou functioneren als stagiairsverantwoordelijke, 
organisator van het Ardennenweekend of baliereisplanner. Je weet wel, genoeg verantwoordelijkheidszin om 
de boel in goede banen te leiden, maar zonder kapitein controle te zijn. 
 
Tot spijt van wie het benijdt, is flexibiliteit vandaag een must geworden. Gelukkig heb ik er daar tonnen van! 
Met evenveel zin steek ik de handen uit de mouwen in een andere functie binnen het CJB. Ook de penningen 
moeten immers worden geteld, de culturele geesten moeten worden gevoed en de CJB-papiermolen moet 
worden overzien.  
 
Het is dan ook met grote goesting dat ik u vraag om mij uw vertrouwen te geven. Als CJB’er kan en wil ik uw 
leven als advocaat(-stagiair) toch iets gemakkelijker en aangenamer maken. Ik neem de stress en de 
papiersnijwonden wel voor mijn rekening. 
 
Lastige taakjes afschuiven op de Conferentie? Institutioneel georganiseerde confraterniteit, zeg maar. En ik 
doe het met plezier. 
 
Shari Van den Bremt 


