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Het mirakel van Maggie - 26/03/2013
Maggie De Block is tot verbazing van
velen plots de populairste Vlaamse
politica. Tot anderhalf jaar geleden was ze
quasi-onbekend, behalve dan van de
grapjes over haar gewicht. ‘Een politica
oude stijl, niet te veel bezig met uiterlijk of
politiek gespin: mensen appreciëren dat
opnieuw', aldus politiek strateeg Jan Callebaut. Maar haar plotse populariteit
heeft zijn redenen.
1 Het personage ‘Maggie De Block'
‘Je moet eens in een zaal staan waar Maggie binnenkomt. Zo'n warme, bescheiden persoonlijkheid',
vertelt marketeer en politiek strateeg Jan Callebaut lyrisch. ‘Iedereen wil met haar spreken. En nog
belangrijker: zij spreekt ook met iedereen, zonder onderscheid. Niet alle politici kunnen of willen
dat', klinkt het.
Luk Van Biesen, De Blocks ‘buddie' en provinciegenoot (Open VLD), beaamt. ‘Dat ze huisarts is, en
via dat beroep mensen van alle slag over de vloer krijgt, straalt ook af op de manier waarop ze aan
politiek doet. Niemand is haar te min.'
Koppel daar de no-nonsense-verschijning van De Block aan, allerminst een politieke babe zoals
Freya Van den Bossche (SP.A) of Inge Vervotte (CD&V). ‘Ze is iemand van vlees en bloed, heel
weinig bezig met politieke spelletjes', aldus Van Biesen.
Een kabinetsmedewerker: ‘In het begin moesten we haar zelfs afleren om tijdens een vergadering
zelf voor de koffie te zorgen. Kapsones zijn haar totaal vreemd.'
2 De resultaten
Als zelfs de grootste criticasters zeggen dat je goed werk aflevert! ‘Ik ga Maggie De Block hier nu
ook niet heiligverklaren', zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken, die aanvankelijk geen kans onbenut
liet om Maggie De Block het vuur aan de schenen te leggen. ‘Maar ik steek niet weg dat het sinds
haar aantreden de goede weg opgaat met de asiel- en migratieproblematiek in ons land. Met de
riemen die ze heeft, roeit ze goed.'
Geen beelden bijvoorbeeld deze winter van asielzoekers die in de vrieskou op straat moesten slapen.
Vorige winter was dat nog wel het geval, wat tot zware commotie leidde. ‘De Block kondigde toen
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redelijk fors aan dat ze dat ging rechtzetten. Dat ze daar nu ook in slaagt, verklaart ten dele haar
populariteit. Ze houdt woord en kan dat, zeker in dit dossier, heel krachtig aantonen', aldus nog Jan
Callebaut.
Deze rechttoe-rechtaanaanpak, leverde nog resultaten op. De duur van de asielprocedure is ingekort,
het aantal asielaanvragen daalde, er zitten geen asielzoekers meer op hotel.
3 Populair bij de basis
‘Maggie is iemand die geheel op eigen kracht, van onderuit, haar weg in de politiek heeft moeten
vinden. Die authenticiteit slaat erg aan bij het grote publiek, zeker bij een partij als Open VLD waar
vele kopstukken het van hun familiebanden moeten hebben', aldus nog politiek strateeg Jan
Callebaut.
Maar om te kunnen opklimmen had ze de steun van de gewone partijmilitant nodig. En die heeft ze
na al die jaren stevig op zak.
‘Er zijn in heel Vlaams-Brabant, en steeds verder daarbuiten ook, weinig liberalen te vinden die
Maggie niet persoonlijk kent', zegt Luk Van Biesen.
Ze slaat dan ook zelden een uitnodiging af voor een receptie, inhuldiging of spreekavond.
‘Om te netwerken, ja. Maar ook omdat ze heel graag onder de mensen komt', aldus nog een van haar
medewerkers.
Dat al die recepties, spreekavonden en inhuldigingen ook iets opleveren, bleek tijdens de jongste
interne verkiezingen bij Open VLD. Ze versloeg alle andere kandidaten, onder wie justitieminister
Annemie Turtelboom, en werd zonder discussie ondervoorzitter. Pittig detail: Maggie De Block was
bij het voorlezen van de uitslag alweer naar huis, er rotsvast van overtuigd dat ze toch niet verkozen
zou geraken.
Werner Rommers
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