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Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
op vrijdag 27 september 2019 om 12u30
organiseert VIRA een paneldebat met
Ministers van Staat

Herman DE CROO
Mark EYSKENS
Louis TOBBACK
onder leiding van columnist

Rik VAN CAUWELAERT
over het thema

“DE DEMOCRATIE OP DRIFT?”
Foto Filip Van Loock

Diagnoses en remedies van
drie nestoren van de Belgische politiek

Wat is er aan de hand met de democratie?
Zijn onze democratie, onze instellingen, onze politieke zeden en gewoonten nog bestand tegen
turbulente ontwikkelingen of tegen aftakelend vertrouwen in ‘de politiek’? In welke mate spelen
interculturaliteit en globalisering, populisme en regionalisme, sputterende Europese motoren of
dysfuncties in het Belgisch systeem hierbij een rol? Vormen sociale media een bedreiging, of moeten
we ook gaan speuren bij de consekwenties van artificiële intelligentie, van digitalisering en
algoritmisering van onze samenleving? Is de wereld te complex en de mens te overmoedig of te
individualistisch geworden om nog te geloven in de kansen en mogelijkheden van de democratische
ordening? En welke plaats krijgt het maatschappelijk middenveld in dergelijke constellatie?
De gekende maatschappij-watcher en columnist Rik Van Cauwelaert zal het debat met de drie -zeer
mededeelzame- ervaringsdeskundigen in goede, zij het in wellicht soms capricieuze banen leiden.
De lunchconferentie met broodjesmaaltijd gaat door op vrijdag 27 september 2019 om 12u30, zoals
naar gewoonte in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel (Metro Troon, parking
Naamse Poort). Het aperitief wordt opgediend vanaf 12u00.
Voor deelname kan worden ingeschreven tot maandagavond 23 september via :
- de website van de VIRA http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit-lunchconferentie/
- of emailbericht naar vira@mail.org,
- of telefoon naar VIRA-secretaris Lieven Vermote (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 25 € voor leden van VIRA,
30€ voor niet-leden en 12€ voor voltijdse studenten.Afmeldingen dienen ten laatste op
woensdagmorgen 25 september te gebeuren.
Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.
Johan SWINNEN, Voorzitter van VIRA
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Herman DE CROO
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Minister van Staat
Dr. in de Rechten (ULB,1961)
Advocaat aan de balie van Oudenaarde (Hof van Beroep Gent) sinds 1961
Buitengewoon hoogleraar (1973), daarna hoogleraar (1986) aan de rechtsfaculteit van de VUB.
Burgemeester van Michelbeke van 1964 tot 1971 en van Brakel van 2000 tot 2012
Ononderbroken verkozen parlementslid sinds maart 1968
Vlaams volksvertegenwoordiger sedert 2014
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1999 tot 2007
Tussen 1974 en 1988 minister van Nationale Opvoeding, PTT, Pensioenen, Verkeerswezen,
Buitenlandse Handel
Voorzitter van de VLD (1995-1997)
Auteur van verscheidene boeken en wetenschappelijke publicaties (meer dan 165), w.o. zijn
autobiografie “Herman De Croo, geworteld in het leven” (Lannoo, 2018)

Mark EYSKENS
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Minister van Staat
Dr. in de Rechten, Dr. Economische Wetenschappen (KUL), Master Economics (Columbia, NY)
Professor em. KULeuven (economie)
Oprichter van de “Lessen voor de XXIste eeuw”
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de KUL-UCL 1972-1976
Van 1976 tot 1992 lid van 13 opeenvolgende regeringen o.m. als Minister van Economische
zaken, Financiën, Buitenlandse zaken en Eerste Minister
Voormalig lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Raad van Europa en van de
West-Europese Assemblée
Lid en ex-voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
Voorzitter en bestuurder van talrijke Belgische en buitenlandse instellingen en organisaties
Auteur van een paar duizend artikels en van 62 boeken; zondagmiddagschilder, melomaan,
wereldreiziger
Erelid van VIRA sinds de herstart in januari 2009.

Louis TOBBACK
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Minister van Staat
Licentiaat in de Romaanse Filologie (VUB 1962)
Leraar Frans (K.A. Leuven 1962)
Gemeenteraadslid van Leuven (1971 - 1994)
Schepen van Leuven (1971 - 1976)
Burgemeester van Leuven (januari 1995 – december 2018)
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven (1974 - 1991)
Senator (1991 - 2003)
Voorzitter Socialistische Partij (oktober 1994 - april 1998)
Minister van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten en van de
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen (1988 - 1992)
Minister van Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken en Vreemdelingenzaken (1992 - 1994)
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken (1998)
Provincieraadslid Vlaams-Brabant (2019- )
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Hendrik (Rik) VAN CAUWELAERT
Rik Van Cauwelaert begon zijn carrière aan het begin van de jaren 70 als fotograaf en sportjournalist.
Hij was zestien toen hij van school wegbleef en aan de slag ging als persfotograaf, eerst bij een
Belgisch bureau, daarna voor Associated Press.
Eind jaren 70 werkte hij voor het weekblad De Post.
In 1980 werd hij journalist bij Sportmagazine, ook een uitgave van Roularta. Na een zestal jaren werd
hij opgenomen in de politieke redactie van het weekblad Knack. Hij nam in 2002 de functie op van
directeur-hoofdredacteur van Knack na het terugtreden van Hubert van Humbeeck.
Op 1 juli 2011 werd hij tot directeur strategie benoemd voor de redacties van de magazines van
Roularta. In die functie stond hij onder meer in voor de multimediale strategie van de verschillende
magazines. Hij bleef ook politiek commentator van Knack, waarbij hij wekelijks een hoofdartikel
publiceerde, hoofdzakelijk gewijd aan de Belgische politiek.
Sedert eind 2012 verzorgt hij een wekelijkse column in het dagblad De Tijd. Daarnaast is hij een
regelmatige gast in diverse media. Bij Kanaal Z had hij zijn vast programma en bij Actua TV verzorgt
hij het boekenprogramma.
In 2015 ontving hij het ereteken van de Orde van de Vlaamse Leeuw.
Hij is de zoon van Emiel Van Cauwelaert, voormalig hoofdredacteur van de krant Het Volk.

Komende activiteiten van VIRA
- Maandag 21 oktober (12u30): een programma rond de Zwarte Zee-regio (en de betrokkenheid van
Rusland, Oekraïne, Turkije…)
- November: het ‘grote Europa-debat’ naar aanleiding van de recente verkiezingen, de Brexitontwikkelingen, de nieuwe nomenclatura…
- December: nog te bepalen
- Woensdag 15 januari 2020, 18u00: nieuwjaarslezing in de KBC-hoofdzetel, met Mr Kati Verstrepen,
voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten.
Lid worden van VIRA
U vult het formulier in dat te vinden is op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/ en schrijft
35 € over op de VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA, Egmontstraat 11, 1000 Brussel.
Jongeren onder de 30 j. zijn van lidgeld vrijgesteld.
Er bestaat eveneens een formule van lidmaatschap voor rechtspersonen (http://www.viraorg.be/rechtspersoonslidmaatschap/ ).
_______________
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