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Senaatsvoorzitster zegt het met bloemen  
  

Drie jaar nadat Sabine de Bethune een eerste keer als 

Senaatsvoorzitster verkozen werd, gaf ze op dinsdag 

14 oktober 2014 conform de afspraken binnen de 

nieuwe meerderheid de fakkel door aan haar 

Franstalige collega Christine Defraigne (MR). De 

nieuwe voorzitster overhandigde Sabine een bos 

bloemen, nadat ze haar volgende lovende woorden 

had toegesproken: "Beste Sabine, je bent een grote 

dame! Je hebt deze instelling met meesterhand 

bestuurd. Het is dankzij jouw talent dat meer bepaald 

het zware werk van de staatshervorming efficiënt en 

probleemloos is verlopen."   

Intussen blijft Sabine wel het CD&V-lid van het bureau van de Senaat, de beperkte vergadering waar de 

werkzaamheden van de Hoge Vergadering worden georganiseerd. Samen met CD&V-fractievoorzitter 

Steven Vanackere en de zes andere CD&V-senatoren wil Sabine als bureaulid blijven ijveren voor een 

nieuw elan voor de Senaat als ontmoetingsplaats tussen de deelstaatparlementen en de federale 

regering van ons land. Eerstdaags worden de drie commissies van de nieuwe Senaat samengesteld en 

kan het Senaatswerk 'nouvelle vague' dus beginnen. 

  



Congres bevestigt CD&V-deelname nieuwe regering   
  

Het blijft altijd spannend: na wekenlange 

onderhandelingen vroeg de partijtop op 

donderdagavond 9 oktober 2014 aan het CD&V-

ledencongres toestemming voor de 

regeringsdeelname. Het werd een volmondig 'ja', zij het 

na ernstig debat - waarbij trouwens ook 

bekommernissen en reserves aan bod kwamen - en 

een vlammende toespraak van algemeen CD&V-

voorzitter Wouter Beke.  

  

"Economische groei mét sociale vooruitgang, dat was 

onze belofte," herhaalde Wouter. "Daarom hervormen 

we onze pensioenen en onze arbeidsmarkt. En daarom zeiden we koppig 'nee' tegen de beperking van 

werkloosheidsuitkeringen in de tijd, of tegen een daling van de uitkeringen." Aan de CD&V'ers in de 

federale regeringsploeg - Kris Peeters, Koen Geens en Pieter De Crem - om dat 'nieuw evenwicht' nu te 

blijven verdedigen. 

  

Marianne Thyssen eurocommissaris van Werk en Sociale Zaken   
  

Uit de oude doos: Marianne Thyssen stond destijds - 

ondanks de politieke crisis die het land toen beleefde - 

voor de 50ste verjaardag van Sabine de Bethune met 

bos bloemen klaar. Nu verdient ze er twee terug! 

Marianne werd als Europees commissaris voor 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en 

Arbeidsmobiliteit het sociale gezicht van de 

Commissie-Juncker en uit haar uitstekende hearing bij 

het Europees parlement blijkt dat ze de geknipte vrouw 

is voor die taak: "Meer jobs en minder armoede. 

 
 



Lichtfront brengt duizenden vrijwilligers op de been 
    
Met tienduizend mensen de frontlijn van oktober 1914 

met fakkels oplichten, wat een uitdaging! Dat Lichtfront 

van 17 oktober 2014 in West-Vlaanderen was het 

startschot voor het cultureel herdenkingsprogramma 

GoneWest. Het Lichtfront evoceerde de frontlijn zoals 

die tot stand kwam na de onderwaterzetting van de 

IJzervlakte en het luwen van de strijd na de Eerste Slag 

om Ieper.  

 

Onder de duizenden vrijwilligers die aan het Lichtfront 

deelnamen, was ook Sabine de Bethune van de partij. 

Samen met alle parlementsvoorzitters en burgemeester 

Jan Durnez van Ieper stak ze op Hill 60 in het Ieperse een vuurschaal aan, wat het begin vormde van een 

choreografie van paarden en dansers die de hevige strijd in 1914 op en rond Hill 60 uitbeeldde.  

  

Voor 'Twaalf Plus-groep' in Tweede Commissie van IPU 
  

Sabine de Bethune werd op zondag 12 oktober 2014 

in Genève door de 'Twaalf Plus-groep' als bureaulid 

afgevaardigd naar de Tweede Commissie van de 

Interparlementaire Unie (IPU). De IPU is de 

wereldorganisatie van parlementen: de parlementen 

van ongeveer honderdzestig soevereine staten zijn lid 

van de IPU, terwijl tien internationale assemblees 

zoals het Europees Parlement en de Parlementaire 

Vergadering van de Raad van Europa geassocieerde 

leden zijn.   

 

België maakt als één van de oprichtende landen deel 

uit van de zogenaamde 'Twaalf Plus-groep'. Die 

'Twaalf Plus-groep' koos Sabine de Bethune zondag 

als een nieuwe afgevaardigde in de Tweede Commissie van de IPU, die zich bezighoudt met duurzame 

ontwikkeling en internationale handel en financiën. De uittredende Senaatsvoorzitster is bijzonder blij met 

deze uitverkiezing, omdat het haar de kans biedt haar expertise in ontwikkelingssamenwerking en 

gender-issues ook op het internationale niveau verder uit te spelen.   

 

Sabine de Bethune met Christiane Vienne die de Belgische 
IPU-delegatie voorzat  

  

Interparlementaire Unie wil meer actie tegen ebola    
  

De Interparlementaire Unie roept de regeringen en  



internationale donoren op om meer financiële, 

medische en logistieke middelen bijeen te brengen om 

de strijd tegen ebola aan te zwengelen. Op voorstel 

van Sabine de Bethune (die tevoren met de Tilburgse 

professor Mirjam van Reisen al op 24 september 2014 

een soortgelijke oproep in De Morgen lanceerde) en 

Johan Verstreken heeft de Belgische delegatie vorig 

weekend in Genève een resolutie geschreven, die 

samen met de input van de Zambiaanse delegatie 

leidde tot de IPU-oproep van 15 oktober 2014: de 

internationale gemeenschap moet dringend een tandje 

bijsteken!  

  

De resolutie erkent dat hoewel heel wat landen reeds 

hulp hebben geboden in de strijd tegen ebola, de 

bijdrage van de internationale gemeenschap te traag op gang kwam en ontoereikend is. De resolutie 

vraagt dan ook dat de individuele landen en de internationale gemeenschap hun inspanningen 

verdubbelen om de bewustmaking rond de ziekte te verhogen. Doeltreffende veiligheidsmaatregelen en 

gezondheidsvoorschriften zijn noodzakelijk om de besmetting een halt toe te roepen, zo niet dreigt een 

humanitaire ramp met ongeziene gevolgen.   

De IPU-landen onderschrijven de impact die de epidemie heeft op voedsel, watervoorzieningen en op de 

economie van de getroffen landen. De IPU roept alle getroffen landen en de internationale gemeenschap 

op om hun werk te coördineren, alleen zo kan de uitbraak van de epidemie succesvol bestreden 

worden.   

Het ebola-virus heeft reeds duizenden slachtoffers gemaakt in de armste gebieden van de wereld. De 

resolutie dringt bij de farmaceutische wereld dan ook aan om te investeren in waardevolle behandelingen 

en betaalbare vaccinaties tegen ebola. Op lange termijn moet aangepaste wetgeving leiden tot betere 

gezondheidssystemen zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn om gezondheidsnoodsituaties en 

humanitaire crises het hoofd te bieden.  

 

De IPU-delegatie uit Zambia waarmee Sabine de Bethune en 
de Belgische IPU-delegatie samenwerkten om de ebola-
resolutie op te stellen. 

  

Women's Leadership in Peace-Building  
  

In het Nederlandse Leiden kwamen academici, 

bedrijfsleiders, diplomaten, ngo'ers en politici op 

donderdag 16 oktober 2014 samen voor 'Africa 

Works!'. Sabine de Bethune nam er op uitnodiging van 

de Tilburgse professor Mirjam van Reisen onder meer 

deel aan het panelgesprek over Women's Leadership 

in Peace-Building. Ze had het er over het tweede 

Belgische Nationaal Actieplan voor de opvolging van 

VN-resolutie 1325 en legde nog eens uit hoe de wet-

Smet-Tobback ons parlement intussen vervrouwelijkt 

heeft.  

  

  

 

Sabine de Bethune in Leiden in vergadering met onder meer 
de Liberiaalse minister van Gender en Ontwikkeling, 
mevrouw Julia Duncan-Cassell 



Omdat de Liberiaanse minister van Gender en Ontwikkeling, Julia Duncan-Cassel, eveneens in Leiden 

was, werd er natuurlijk ook veel over ebola gepraat. Sabine de Bethune nam er actief deel aan een 

lunchvergadering over de coördinatie van de internationale inspanningen in de strijd tegen ebola onder 

leiding van directeur Ton Dietz van het African Studies Centre in Leiden en met onder meer minister Julia 

Duncan-Cassel en manager Gezondheidszorg Remco van der Veen van Cordaid.  

  

Jonge vredesactivist Pascal Mugaruka  
  

Sabine de Bethune ontving op 23 september 2014 

Pascal Mugaruka in de Senaat, samen met Nadia 

Nsayi van Broederlijk Delen en Pax Christi 

Vlaanderen. Pascal Mugaruka getuigt dat de 

bevolking tevreden is met de Congolese militairen die 

door België gevormd werden en meehelpen met het 

bestrijden van de gewapende groepen in Oost-

Congo. Hij maakt zich echter zorgen over allerlei 

voorstellen om de Congolese grondwet te wijzigen: 

"Daar zit het Congolese volk nu niet meteen op te 

wachten."  

  

Pascal Mugaruka, 29 jaar, leidt de jongerenbeweging 

'Africa Reconciled/Afrique Réconcilié' in Goma in 

Noord-Kivu, die ijvert voor vrede, verzoening en eenheid in Afrika en meer bepaald in de democratische 

Republiek Congo. Pascal Mugaruka was in ons land op uitnodiging van Broederlijk Delen en Pax Christi 

Vlaanderen in het kader van de jaarlijkse Vredesweek en de campagne 'Stop Haat, Praat!' 

 

Sabine in gesprek met Pascal Mugaruka en Nadia Nsayi van 
Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen. 

  

Bayaka-vrienden 20 jaar in de bres voor gezondheidszorg in 
Congo 

 

Al twee decennia is er in het West-Vlaamse Zwevezele 

een groep 'Bayaka-vrienden' actief om het werk van 

zuster Lieve bij de Bayaka-bevolking in het Congolese 

Popakabaka in de Kwangostreek in het zuidoosten van 

de Democratische Republiek Congo te ondersteunen. 

Verpleegster Lieve Leenknecht vertrok 20 jaar geleden 

als zuster van Maria naar 'Popo' om er het geplunderde 

overheidshospitaal en dito apotheek weer op te starten 

en aanvankelijk vanuit een 'paillotte' (een strooien hut) 

een weeshuis uit te bouwen.  

 

Zonder de voortdurende steun van haar ouders, haar 

broers en zus en de vele vrienden in Zwevezele en omstreken, zou zuster Lieve haar levenswerk wellicht 

geen twintig jaar hebben volgehouden. Reden genoeg voor deze 'vierde pijler'-organisatie om op 17 



oktober 2014 een academische feestzitting op te zetten, waar naast VRT-journalist Peter Verlinden en de 

Leuvense professor met West-Vlaamse roots Zana Etambala ook Sabine de Bethune de Bayaka-

vrienden een hart onder de riem  

  

'Altijd Iemands Kind': Paul de Bethune 
  
Duizenden jonge mannen, ook van bij ons, trokken 

honderd jaar geleden naar het front maar velen 

keerden nooit terug. Op de militaire begraafplaats in De 

Panne liggen meer dan drieduizend meestal bitter 

jonge mannen begraven. Altijd iemands kind... 

Journalist Karl Vandenberghe van de regionale tv-

zender Focus/WTV zocht bij enkele graven uit wie die 

jongens waren; een van hen was Paul de Bethune, een 

verre neef van Sabine, Livia, Jean en Emmanuel de 

Bethune, die eigenlijk voorbestemd leek om advocaat 

te worden.  

  

Maar als rechtenstudent werd Paul de Bethune bij het begin van de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger de 

militaire compagnie ingelijfd. Paul was een dynamische kerel die van gewoon soldaat tot luitenant 

opklom. Bij de schermutselingen die in september 1918 in de Westhoek aan het slotoffensief van de 

oorlog voorafgingen, werd hij echter door een gasaanval getroffen. Paul had zijn gasmasker afgerukt om 

zijn manschappen beter te kunnen commanderen, wat hem fataal werd. Hij kreeg een dosis gifgas binnen 

en overleed enkele dagen later in het militair hospitaal van Vinkem. Nauwelijks een kwarteeuw oud! 

Bekijk hier het filmpje 

  

In beeld: WOI 
  

 

Nationale herdenkingsplechtigheid van de Eerste 
Wereldoorlog in Luik, 4 augustus 2014 

 

 

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op het 
Canadees Kerkhof in Maldegem, 14 september 2014 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d7MpSIOFDHE&list=PLF796E82CD9B000C1


 

Memorial Day in Brussel : herdenking van alle burgerlijke en 
militaire slachtoffers van WOI, met schepen Mathias 

Paglialunga uit Aarschot, 20 september 2014 
 

 

West-Vlaamse bezoekers ontdekken de rondleiding over WOI 
van de Senaat, 4 oktober 2014. Meer info 

 

 

  

In beeld   
  

 

Ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Azerbeidzjan 
rond het thema Gelijke Kansen, 9 september 2014 

 

 

Gedachtewisseling met de CD&V senioren van Zottegem met 
eresenator Hubert Van Wambeke, 18 september 2014 

 

 

 

http://www.senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=18110&LANG=nl


Premier van Vietnam en een delegatie Vietnamese ministers 
op bezoek in de Senaat, 13 oktober 2014 

 

 

  

      

 

 

  

    

 

https://www.facebook.com/sabinedebethune
http://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets
http://be.linkedin.com/pub/sabine-de-bethune/17/106/a7a
https://twitter.com/SabinedeBethune
http://www.youtube.com/user/sdebethuneop3/videos?view=0&flow=grid
http://www.sabinedebethune.be/

