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Beste Alain,
Jouw bijdrage herinnert mij qua thematiek aan een viertal van mijn eerste
wetenschappelijke bijdragen, in het begin van de jaren tachtig, maar dan
gebracht met de grondigheid van de beslagen kritische toeschouwer,
voortreffelijk academicus en praktizijn, die je bent, en die ik op het ogenblik van
mijn eerste pennevruchten nog niet was.
Die drie thema’s waren het gebruik van informatica in de geneeskunde en
gezondheidszorg, met alle delikate beschouwingen over de wenselijkheid van de
uitbouw een “glazen huis” in die sector, de limieten van de geldigheid van
informatica in het bewijsrecht en meer in het bijzonder de houding van het
notariaat over de terzake mogelijke ontwikkelingen, de toen pas in de steigers
gezette EESV en Belgisch ESV, en de ook toen in een aantal maatgevende
colloquia druk behandelde problematiek van een Europees groepsrecht in
wording.
Die onderwerpen enthousiasmeeerden oudgedienden en jonge vorsers in een
economische omgeving die, na de oliecrisis van de jaren zeventig, met hoop voor
de toekomst terugkeek naar de gouden jaren zestig.
Met jouw scherpe kritische kijk beoordeel je de haalbaalheid, en stel je meer in
het bijzonder de vraag naar het praktisch nut van wat vingeroefeningen van
hoedanook gerespecteerde europese kamerjuristen blijkt te zijn.
Of is er toch een nut aan deze pennevruchten. Je stelt de vraag en beantwoordt
ze terecht, nl.door te wijzen op de noodzaak voor bepaalde métiers, zoals de
notarissen, om de technische ontwikkelingen voor te blijven.
Maar misschien is er nog een ander nut : kan het zijn dat landen wier juridisch
landschap nog schraal is, zo, na hun recentere toetreding tot de EU, een “state of
the art”-patroon aangereikt krijgen, waarop zij hun Silicon Valley, hun Biogenetic
Hill, of hun Nanometric Mountain, zullen kunnen neerpoten, met kans op snellere
groei dan juridisch conformistischer oudgedienden ?
Afspraak over 15 jaar om het effect van jouw bijdrage met een goed glas wijn in de
hand, te overschouwen.
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Mij zal dat ook dan ontzettend plezier doen, zoals ik ook nu van jouw bijdrage
genoten heb, waarvoor dank.
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