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*********************************************************

Geachte mevrouw Vanhecke, voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut
Geachte heer Baum, afscheidnemend directeur van het VVI
Geachte mevrouw Goossens, secretaris‐generaal van het Vlaams Parlement
Geachte genodigden,
Dames en heren,
En in het bijzonder,
Geachte mevrouw Destrooper, toekomstig directeur van het VVI

Exact 13 jaar na de oprichting van het Vlaams Vredesinstituut zijn we hier
samen voor een belangrijk moment in de geschiedenis en de werking van ons
Vlaams Vredesinstituut.
Na twee mandaten van telkens zes jaar nemen we afscheid van directeur
Tomas Baum, en krijgen we met Tine Destrooper een nieuw gezicht aan het
hoofd van deze belangrijke para‐parlementaire instelling.

Belangrijk is eigenlijk nog een onderschatting. Ons Vredesinstituut heeft een
héél belangrijke functie en Vlaanderen als regio mag er best prat op gaan dat
wij als parlement deze instelling onvoorwaardelijk steunen in haar werk dat
onafhankelijk, onpartijdig, maar niet neutraal is.
Terwijl onze ombudsdiensten vooral een remediërende taak hebben, staat het
Vredesinstiuut voor onderzoek, advies en ondersteuning van decreetgeving en
controle op het beleid.
Vooral bij de decreten voor de wapenhandel had het Vredesinstituut een grote
inbreng.
Zowel bij de grote hervorming van het decreet in 2012 als bij de optimalisatie
van dat decreet in 2017 jaar kon het Vredesinstituut als heel tevreden zijn met
het resultaat van zijn werk.
Geen van beide decreten werd kamerbreed goedgekeurd, maar de consensus
onder verschillende partijen voor de grote krachtlijnen was toch heel groot.
Hoe sterk dat decreet was, bleek al snel toen het Brussels parlement ons
Vlaams decreet uit 2012 zo goed als kopieerde.
Voor Wallonië liggen de zaken veel gevoeliger, daar vallen economie en
vredeswil duidelijk moelijker met elkaar te verzoenen.
Toch hoop ik dat ons wapenhandeldecreet ook Wallonië en nog veel andere
regio’s en landen kan inspireren.
Zo vond ik het tegelijkertijd opbeurend als schrijnend toen ik zag wat er de
voorbije maanden in Catalonië gebeurde.
Het conflict tussen Catalanen en Spanjaarden draait om zelfbeschikking van
een regio en om identiteit.
Heel veel conflicten in de wereld draaien om zelfbestuur. Wij, Vlamingen,
hebben hier in binnen de staatsstructuur stap voor stap meer autonomie
afgedwongen op een vreedzame manier. Door te praten.
Toen hier 45.0000 Catalanen op vreedzame, ja zelfs vrolijke en enthousiaste
manier, de wil van hun volk kwamen verdedigen, heb ik echt moeten slikken. Ik
vond dat een fantastisch mooie happening.

Heel die mensenmassa vroeg om vreedzame onderhandelingen met Spanje
over al eerder toegezegde autonomie. Die wil voor een geweldloze oplossing
hadden de Catalanen ook al getoond bij hun verkiezingen op 1 oktober.
Welnu, ik vond daarin de intentie en de principes terug die Vlaanderen de
voorbije jaren hanteerde bij zijn stelselmatige groei naar meer autonomie.
Dat model zouden we nog veel meer naar het buitenland moeten kunnen
uitdragen. Vlaanderen zou in de wereld moeten bekend staan als Vredesregio
bij uitstek. Mede door ons Vredesinstituut beschikken wij over voldoende
knowhow om onderhandelde oplossingen in conflictgebieden te ondersteunen.
Het buitenlands beleid van Vlaanderen draait vooral om handelsakkoorden en
culturele uitwisselingen. Welnu, wij zouden ons meer moeten profileren als
een Vredesregio. Ik weet ook wel dat elk land zijn monumenten heeft voor
oorlogshelden, behoeders van het vaderland en militaire pronkstukken. Zo
staan in Douaumont en de ruime omgeving van Verdun nog veel meer witte
kruisjes dan op onze Vlaamse oorlogskerkhoven.
Maar laat ons maar beginnen bij onze iconische Ijzertoren. Ik ga daar nog altijd
elk jaar met veel plezier heen op 11 november. Noem het bedevaart of gewoon
toeristisch bezoek, dat monument kan tellen als symbool.
Dankzij een kritisch, maar zeer degelijk rapport van ons Vredesinstituut heeft
het beheer van dat monument vorig jaar een nieuw elan gekregen. De
Ijzertoren zou een ijkpunt moeten worden, voor binnen‐ en buitenland, een
baken dat onze vredescultuur uitdraagt, zoals de Last Post in Ieper dat al
jarenlang doet.

Dames en heren,
U ziet dat er nog veel uitdagingen klaar liggen voor ons Vredesinstituut.

Mijnheer Baum,
Beste Tomas,
U heeft al heel hard aan de weg getimmerd en ik bedank u voor uw aanpak
gedurende de voorbije twaalf jaar.

Mevrouw Vanhecke,
Ik bedank u voor de stille kracht, waarmee u als voorzitter permanent
impulsen geeft aan het Vredesinstituut.
In bijna elke oude mythologie werd de vrede toevertrouwd aan een godin: bij
de Grieken heette ze Irene, bij de Romeinen Pax, bij de Germanen Freya.
Nu het vredesinstituut zowel een vrouwelijke voorzitter als een vrouwelijke
directeur heeft, kunnen we op beide oren slapen, nietwaar?
Waarmee ik geen afbreuk wil doen aan uw werk, meneer Baum.

Tenslotte,
Mevrouw Depoorter,
Beste Tine,
… ben ik blij dat we nu kunnen overgaan tot de officiële eedaflegging.

(Tekst zie volgende blz.)

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE
Eedaflegging van de directeur

De voorzitter :

Dames en heren, het Vlaams Parlement
heeft in zijn plenaire vergadering van
woensdag 8 november 2017 mevrouw Tine
Destrooper benoemd tot directeur van het
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.
Krachtens artikel 9bis van het decreet
van 7 mei 2004 houdende oprichting van
een Vlaams Instituut voor Vrede en
Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement
moet zij, alvorens in functie te treden, in
handen van de voorzitter van het Vlaams
Parlement de eed afleggen, die luidt als
volgt: “Ik zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet
en aan de wetten van het Belgische volk.”
Mevrouw Destrooper, mag ik u nu
uitnodigen in mijn handen de eed af te
leggen ?
(Mevrouw Tine Destrooper legt de eed
af)
Waarvan akte.

Mevrouw Destrooper, ik nodig u
samen met mij en de griffier van
Vlaams Parlement, de akte van
eedaflegging te ondertekenen.

uit,
het
uw
Een

eensluidend verklaard
wordt u bezorgd.

afschrift

hiervan

(De akte wordt ondertekend)

De voorzitter :

Mevrouw Destrooper, ik wens u veel succes
in uw nieuwe opdracht, veel inspiratie en
veel werkvreugde samen met al uw
medewerkers. In de beste traditie van ons
Vlaams Parlement staat mijn deur altijd
open voor u.
En
Dames en heren, ik verleen nu het woord
aan mevrouw Mieke Van Hecke.
(Toespraak van mevrouw Mieke Van Hecke)

De voorzitter :

Dames en heren, mag ik u uitnodigen om
samen met de directeur een toast uit te
brengen
op
een
democratische
en
vredebrengende werking van het Vlaams
Instituut voor Vrede en Geweldpreventie ?
(Receptie)

