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Het mag dan wel de moeder van alle verkiezin-
gen zijn, waarbij we zowel op Vlaams, federaal
als op Europees niveau onze stem mogen uit-
brengen, Jean-Luc Dehaene voelt zich niet ge-
roepen om nog eens op een lijst te staan. Ook
niet in een ondersteunende rol, om zijn CD&V-
partijgenoten aan extra stemmen te helpen. Het
is genoeg geweest voor Dehaene, die zo een
streep trekt onder een indrukwekkende carrière
die maar liefst 51 jaar duurde.

BRUGGELING
Jean-Luc Dehaene werd op 7 augustus 1940 in
Montpellier geboren als zoon van een Brugse
arts. Nog datzelfde jaar keerde het gezin Dehae-
ne naar Brugge terug, waar Jean-Luc het groot-
ste deel van zijn jeugd doorbracht. Als kind was
hij lid van de scouts, waar hij doorgroeide tot
verbondscommissaris van het Vlaams Verbond
der Katholieke Scouts. “Een echte leerschool”,
aldus Dehaene, die via de studiedienst van het
ACW, het ondervoorzitterschap van de CVP-
jongeren en als kabinetard opklom in de partij-
hiërarchie. Dehaene werkte vooral achter de
schermen, maar zijn stevige dossierkennis en
zijn talent om de meest uiteenlopende visies te
verenigen, brachten hem wel naar het voorplan.
In 1981 werd hij minister voor Sociale Zaken
en Institutionele Hervormingen zonder dat hij
ooit op één lijst had gestaan. Dehaene, die ver-
kiezingscampagnes ooit als politieke prostitutie
bestempelde, noemt dit nog altijd een luxe. 

“SIRE, GEEF ME HONDERD DAGEN”
Zijn talent om water en vuur te verzoenen, was
ook het paleis opgevallen. Toen de regering
Martens in 1988 nog maar eens gevallen was,
vroeg koning Boudewijn aan Dehaene of hij de
taak van informateur op zich wou nemen. “Sire,
geef me honderd dagen”, antwoordde Dehaene.
Uiteindelijk had hij 106 dagen nodig om een
oplossing te vinden. Martens kon dankzij het
werk van zijn partijgenoot een nieuwe coalitie
vormen, maar het werd voor iedereen duidelijk
dat Dehaene de échte topman van de Vlaamse
christendemocraten was.
Het was dan ook geen verrassing toen hij in
1992 premier werd. Zijn no-nonsenseaanpak
maakte Dehaene enorm populair. Hij had lak
aan uiterlijk vertoon - wie herinnert zich niet de
beelden van Dehaene uitgedost als cowboy op
een mechanische stier, terwijl hij ‘Let the beast
go’ uitriep? - en reeg de bijnamen - van het
Brabants trekpaard tot de loodgieter aan elkaar.
Samen met de socialisten van Louis Tobback
loodste hij ons land de euro binnen. Geen een-
voudige opdracht, want dit ging gepaard met

verregaande saneringspolitiek om het begro-
tingstekort onder controle te houden. Hierdoor
maakte Dehaene ook naam buiten de lands-
grenzen en in 1994 werd Dehaene een van de
grootste kanshebbers om Jacques Delors als
voorzitter van de Europese Commissie op te
volgen. De top van Korfoe betekende echter een
teleurstelling voor Dehaene: hij kreeg de steun
van elf van de twaalf lidstaten, maar stuitte op
een Brits veto. Uiteindelijk werd de Luxembur-
ger Santer uitgeroepen tot voorzitter.

FATALE DIOXINECRISIS
In eigen land had Dehaene wel de wind in de
zeilen. Hij slaagde er in het Sint-Michielsak-
koord af te sluiten, dat in 1995 België definitief
tot een federale staat omvormde. Dehaene over-
leefde ook de affaire Dutroux, maar zijn imago
van loodgieter die “het probleem pas oplost als
het zich stelt”, begon zich tegen hem te keren.
Het was uiteindelijk de dioxinecrisis die hem in
1999 het premierschap kostte. Kort voor de
verkiezingen raakte bekend dat giftige afvalolie
in kippenvoer was terechtgekomen en Dehaene
slaagde er niet in om de schade te beperken. Dit
leidde tot een zware verkiezingsnederlaag voor
CVP, die voor het eerst sinds 1945 niet meer de
grootste partij van het land was.
Jean-Luc Dehaene overwoog luidop om de poli-
tiek te verlaten, maar werd in 2000 burgemees-
ter van Vilvoorde, waar hij samen met echtge-
note Celie woont. Een functie die hij tot 2007
zou uitoefenen. Ondertussen weerklonk ook de
lokroep van Europa en werd hij in 2001 de

ondervoorzitter van de Europese Conventie, die
zich moest buigen over de toekomst van de EU
en een Europese grondwet uitschreef. In 2004
kwam hij ook op voor Europa en werd hij Euro-
pees parlementslid, wat hij nog altijd is.
Hoewel Dehaene zichzelf “een politicus van de
vorige eeuw” noemde en de partij - ondertussen
tot CD&V omgedoopt - onder Yves Leterme een
nieuw elan had gevonden, bleef Dehaene de
persoon bij uitstek die alle moeilijke knopen
moest ontwarren. Zo ook tijdens de bankencri-
sis. De regering vroeg aan Dehaene om voorzit-
ter van de raad van bestuur van het noodlijden-
de Dexia te worden en Dehaene aanvaardde de
opdracht, naar eigen zeggen uit plichtsbesef. De
opdracht liep echter niet goed af. En ook in
2010, toen hij als koninklijk opdrachthouder
een oplossing voor BHV moest forceren, beet
hij in het zand.

REIZEN, LEZEN EN VOETBAL
Maar nu is het echt genoeg geweest voor Jean-
Luc Dehaene. “Ik heb mijn steentje bijgedra-
gen”, aldus Dehaene, die helemaal klaar is voor
“het leven van een gepensioneerde, met reizen,
lezen en mijn hobby's.” Dit verklaart ook waar-
om hij nog tot 2016 voor voetbalbond Uefa blijft
werken. De tweede grootste supporter van Club
Brugge - na zijn echtgenote Celie - trekt nog
elke maand een paar dagen naar Genève, om er
het Financial Control Panel van de Europese
voetbalbond te leiden. “Ik ga echt niet elke dag
thuis blijven, mijn echtgenote zou niet weten
wat haar overkomt.” (SRA)

Let the beast go:
Dehaene neemt afscheid
De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen het zonder
Jean-Luc Dehaene moeten stellen. De uitgeweken Brug-
geling zal op geen enkele lijst staan, ook niet in een on-
dersteunende rol. “Ik ben klaar en duidelijk: ik rond in
juni mijn politieke loopbaan af”, liet de kleurrijkste pre-
mier die ons land ooit gekend heeft dit weekend aan De
Zondag weten. Al neemt hij niet helemaal afscheid: hij
blijft nog voor voetbalbond Uefa werken.

“Ik word er
74 in 2014,
ik heb mijn
steentje dus
bijgedragen”

Jean-Luc Dehaene stopt met politiek, maar blijft actief bij de Uefa. “Ik ga echt niet hele dagen bij Celie thuis
zitten.” (Foto Belga)

IN HET
NIEUWS
OMDAT...

... hij in een inter-
view met De Zon-
dag aankondigde
dat hij in mei
volgend jaar defi-
nitief met politiek
stopt. Jean-Luc
Dehaene had dit
overigens al meer-
maals te kennen
gegeven, maar nu
de verkiezings-
koorts bij de partij-
en en de media
opnieuw de hoog-
te inschiet, haalde
zijn uitspraak de
nationale media.
“Toen in in de
jaren ‘80 minister
van Sociale Zaken
was, zei ik al dat
we langer zouden
moeten werken
om ons pensioen-
systeem leefbaar
te houden. Ik word
er volgend jaar 74.
Ik heb dus meer
dan mijn steentje
bijgedragen”,
aldus europarle-
mentslid Dehaene.
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Dat Anne-Flor Vanmeenen, consulent in het
vrijzinnige huisvandeMens in Brugge, dit
project opstartte, is niet toevallig. “We verzor-
gen hier regelmatig afscheidsplechtigheden,
ook voor kinderen. We zagen dat er meer
nood is aan persoonlijke verwerking.”
En dus inventariseerde de Zwevegemse de
tradities die er zijn rond de dood van kinde-
ren en plaatste ze alles in een context. “Je
merkt dat er een enorme evolutie is in de
graven doorheen de jaren. Terwijl kindergra-
ven vroeger eigenlijk mini-volwassenengraven
waren met een beeldje van een engel op, zie
je dat ze de jongste jaren steeds persoonlijker
worden. Playmobil, plakparels, afbeeldingen
van smurfen of Micky Mouse, graven in de
vorm van knuffelberen of Bumba. Het kan
vandaag allemaal. En dat is goed.”
“Je ziet dat de kinderwereld eindelijk op de
begraafplaats is geraakt. Dat merk je bijvoor-
beeld ook aan de paddenstoelenurnen in
Blankenberge en Oostende. Je ziet dat de
trend zich doorzet. Toch is er nog werk. In
Nederland zie je zelfs al begraafplaatsen waar
bijvoorbeeld een klein speeltuintje is. Bij ons
zijn we zelfs nog niet zover dat iedere be-
graafplaats bankjes, een schuilhokje of een
toilet heeft. Dat klinkt banaal. Maar als je wil
dat mensen zich welkom voelen, dat ze er
even kunnen blijven, moet je daar aandacht
voor hebben, vind ik.”
“Ik wil met deze tentoonstelling (zie kader)
niets wetenschappelijk bereiken of geen men-
sen choqueren. Het enige wat ik wil, is dat
het verlies van een kind meer bespreekbaar
wordt omdat ik, door de dagelijkse praktijk,
gemerkt heb dat er nood aan was.”

PRIJS
Omdat de provincie Oost-Vlaanderen enorm
enthousiast was over het idee, deed Anne-Flor
het project eerst in Oost-Vlaanderen. Daar
kreeg ‘De dood in kinderschoenen’ in mei
zelfs de Prijs voor Cultureel Erfgoed. “Als
West-Vlaamse was het niet onlogisch dat ik
ook hier op onderzoek zou gaan. Het afgelo-
pen jaar fietste ik tijdens de weekends langs
meer dan 200 kerkhoven in de provincie om
er kindergraven te fotograferen en in kaart te
brengen.”
“In West-Vlaanderen zie je dat de traditie van

de post-mortemfoto op het graf is blijven bestaan.
Vroeger was dat heel courant omdat fotografie nog
niet zo ingeburgerd was. Mensen hadden gewoon
geen andere foto. In Oost-Vlaanderen is die tradi-
tie vanaf de jaren ‘70 volledig verdwenen, in West-
Vlaanderen gebeurt dit vandaag nog steeds, zij het
wel minder frequent. Voornamelijk bij kindjes die
tijdens of vlak na de geboorte overlijden. Ook
merk je dat er in onze provincie nog minder foe-
tusweides zijn dan in Oost-Vlaanderen. En natuur-
lijk is er in West-Vlaanderen meer dan in Oost-
Vlaanderen aandacht voor oorlogsslachtoffers,
want ook daarbij waren veel kinderen.”

GOUDVIS
“Mensen hebben ook na de begrafenis nog nood
aan dat plekje ter herdenking. Zo zag ik een kin-
dergraf uit de jaren ‘70 waar recent nog een knuf-
fel van Winnie the Pooh op geplaatst was. In Hou-
tem bij Veurne zag ik zelfs een levende goudvis
op een grafje staan. Ook verjaardagen worden nog
gevierd. Twee papieren kroontjes met ‘5 jaar’ op,
geplaatst op een graf van kindjes die nog geen
maand geleefd hadden... zo'n dingen raken je. Er
zit een verhaal achter. We hopen dat we met de
tentoonstelling dit thema meer bespreekbaar ma-
ken.”

“De dood in kinderschoenen”
UNIEKE TENTOONSTELLING OVER KIN-
DERGRAVEN

ZWEVEGEM/BRUGGE q Het afgelopen jaar fietste
Anne-Flor Vanmeenen langs meer dan 200 kerkhoven
in West-Vlaanderen om er kindergraven in kaart te
brengen. “Een luguber onderwerp? Misschien, maar
van bij het begin van het project voelde ik dat er nood
was aan aandacht rond rouwverwerking om kinderen.”

Kindergraven worden
steeds persoonlijker.
Op dit graf in Houtem
staat zelfs een goudvis.
(GF)

“Playmobil,
plakparels,
afbeeldingen
van de smur-
fen of Micky
Mouse, 
het kan alle-
maal.

Anne-Flor Vanmeenen
aan het werk op een
kerkhof. (Foto BP)

De tentoonstelling
‘De dood in kin-
derschoenen’
loopt van 3 tot 13
oktober in de Jan
Garemynzaal op
de Markt 7 in
Brugge. Wie graag
een (klein)kind,
broer of zus her-
denkt, kan de
organisatoren een
foto bezorgen via
anneflor.vanmee-
nen@demens.nu
of 050 33 59 75.
Die foto zal dan
een plaats krijgen
in de herdenk-
hoek. Er is geen
leeftijdslimiet,
echografieën
kunnen dus ook.
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Met 
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van:

Uw ervaring inzetten 
voor eigen rekening?

U hebt een schat aan ervaring en expertise 
opgebouwd tijdens uw carrière. 
Waarom deze niet gebruiken om een eigen 
onderneming te beginnen? Start 50+ helpt 
u uw droom te realiseren. Zet nu de stap. 
Schrijf u in voor de infosessies via 
www.starten50plus.be.
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht.
Meer informatie: 
Filip Van Assche, tel. 02/21 22 498 of 

“Neos vzw ondersteunt als 
actieve ouderen
vereniging de beleidsdoel-
stellingen van de Vlaamse 

regering door bovenstaand project. 
Voor meer informatie over de projectwerking 
van Neos kan u terecht op
www.perspectief50plus.be “

Kom naar de gratis lessenreeks in Kortrijk op 
1, 3, 8 en 10 oktober en neem 
de startersgids van Unizo mee naar huis

Uw eigen zaak 
na uw 50ste

www.starten50plus.be


