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GAIA kreeg het afgelopen
vrijdag al aan de stok met stu-
dentenclub Reuzegom. De club
zou eerstejaarsstudenten ver-

plichten om een semester lang
een konijn te houden, om het
dan te doden en op te eten.
‘Als dat klopt, zijn dat strafba-

re feiten’, sprak GAIA.
De studentenclub stuurde

vrijdag meteen een boos pers-
bericht de wereld in, waarin
de vereniging alles ontkende.
Gistermiddag diepte GAIA dan
plots een filmpje op, waarin te
zien is hoe de leden van Reu-
zegom hun mascotte Spekkie
afmaakten, om het dier daarna
op te eten. ‘Dat toont dat wal-
gelijk dierenmisbruik er tradi-
tie is’, fulmineert Michel Van-
denbosch van de dierenrech-
tenorganisatie.

Het Facebook-filmpje dateert
van 20 maart 2009. We zien
op de beelden eerst hoe vier
kandidaat-leden een kooi dra-
gen, met daarin hun mascotte
Spekkie. De twee maanden ou-

de big krijgt een lintje om en
een studentenpet op de kop.
Hij mag schijnbaar deelnemen
aan de activiteiten van de
club.

Later verandert de toon. Ter-
wijl er pompende dansmuziek
weerklinkt, zien we hoe een
karabijn wordt bovengehaald
en Spekkie door het hoofd
wordt geschoten. De big wordt
daarna op een paal gespietst,
en boven een vuur geroosterd.
Alles lijkt op een boerderij te
gebeuren. Spekkie wordt hele-
maal opgegeten.

‘Psychopaten’

‘Dit zijn praktijken van psy-
chopaten’, vindt Vandenbosch.

Hij diende een klacht in we-
gens inbreuken op de Dieren-
welzijnswet. ‘De wet zegt dat
een dier niet onnodig mag lij-
den. Zo moet het bij het slach-
ten verdoofd worden.’

Reuzegom bestaat al sinds
1946, en groepeert de Ant-
werpse studenten in Leu-
ven. De club wou gisteren niet
reageren. Zowel hun website
als hun Facebook-pagina werd
in de loop van de dag van het
internet gehaald. Verschillen-
de leden veranderden gisteren
ook plots hun naam op Face-
book. Zo ook de man die in
2009 voorzitter was van Reu-
zegom en ondertussen in Lon-
den woont. Hij reageerde niet
op onze vraag om uitleg.

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een
klacht ingediend tegen een Leuvense studen-
tenclub. De studenten van Reuzegom schoten
hun mascotte Spekkie, een klein biggetje, met
een karabijn dood om het daarna op het spit
klaar te maken. ‘Dat ze dat ook nog eens film-
den, tart alle verbeelding’, zegt GAIA geschokt.

CEDRIC LAGAST

GAIA reageert geschokt op filmpje
over dood van mascotte ‘Spekkie’

Studenten schieten biggetje dood
In een filmpje is te zien hoe enkele studenten
een varkentje met een karabijn neerknallen. Foto: rr
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Block kondigde toen redelijk
fors aan dat ze dat ging recht-
zetten. 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 asielaanvra-
gen daalde, er zitten geen asiel-
zoekers 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 authentici-
teit slaat erg aan bij het grote
publiek, zeker bij een partij als
Open VLD waar vele kopstuk-

ken het van hun familieban-
den moeten hebben’, aldus

nog politiek strateeg Jan
Callebaut.

Maar om te kunnen
opklimmen had ze de

steun van de gewo-
ne 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 recep-
tie, inhuldiging of spreekavond.

‘Om te netwerken, ja. Maar
ook omdat ze heel graag onder
de mensen komt’, aldus nog

een van haar medewer-
kers.

Dat al die recep-
ties, spreekavonden

en inhuldigingen
ook iets opleveren,

bleek tijdens de jong-
ste interne verkiezin-

gen bij Open VLD. Ze
versloeg alle andere

kandidaten, onder wie
justitieminister Anne-

mie Turtelboom, en werd
zonder discussie onder-

voorzitter. 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.

Het mirakel van Maggie
VAN ONBEKENDE ‘BACKBENCHER’ TOT POPULAIRSTE VLAAMSE POLITICA

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 appre-
ciëren dat opnieuw’, aldus politiek strateeg Jan Callebaut. Maar haar
plotse populariteit heeft zijn redenen.

WERNER ROMMERS

1 HET PERSONAGE
‘MAGGIE DE BLOCK’

‘Je moet eens in een zaal staan
waar Maggie binnenkomt. Zo’n
warme, bescheiden persoon-
lijkheid’, vertelt marketeer en
politiek strateeg Jan Callebaut
lyrisch. ‘Iedereen wil met haar
spreken. En nog belangrijker: zij
spreekt ook met iedereen, zon-
der onderscheid. Niet alle poli-
tici 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 wei-
nig bezig met politieke
spelletjes’, aldus Van
Biesen.

Een kabinetsme-
dewerker: ‘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 groot-
ste criticasters zeg-
gen dat je goed werk
aflevert! ‘Ik ga Mag-
gie De Block hier nu
ook niet heiligverkla-
ren’, zegt N-VA-Ka-
merlid Theo Francken,
die aanvankelijk geen
kans onbenut liet om Mag-
gie 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 migra-
tieproblematiek in ons land.
Met de riemen die ze heeft,
roeit ze goed.’

Geen beelden bijvoorbeeld de-
ze winter van asielzoekers die
in de vrieskou op straat moes-
ten slapen. Vorige winter was
dat nog wel het geval, wat tot
zware commotie leidde. ‘De

‘Maggie De Block is heel
weinig met politieke spelletjes
bezig.’ Foto: Photo News

Hasselaar Alain Graulus (48)
heeft een klacht ingediend bij
het Meldpunt Discriminatie
omdat hij geen pastavergiet
mag dragen op de foto van zijn
identiteitskaart. ‘Volgens de
federale regering mag je geen
hoofddeksel dragen op een
pasfoto, maar dan hebben ze
hun eigen regels niet goed ge-
lezen’, zegt Graulus. ‘Zowel de
federale als de Europese wet-
geving voorzien in uitzonde-
ringen omwille van religieuze
of medische redenen. Ik heb
dus, als aanhanger van het
pastafarianisme, de wet aan
mijn kant.’

Pastafarianisten geloven in
een vliegend spaghettimonster
waardoor het dragen van een
pastavergiet haast verplicht is.
Het monster bestaat uit een
grote hoop verstrengelde pas-
ta, met twee grote oogbollen en
twee gehaktballen. De ‘religi-
euze stroming’ is eigenlijk een
parodie die in 2005 werd be-
dacht door de Amerikaanse
leerkracht Bobby Henderson.
(lla)

Hasselaar wil
met vergiet op
identiteitskaart

Alain Grauls wil zo op zijn pasfo-
to. Foto: Karel Hemerijckx

Vlaamse Julia heeft
Waalse Romeo

De Belgische theaterregis-
seur Yves Beaunesne maakt
voor zijn versie van het ver-
boden liefdesverhaal Romeo
et Juliette gebruik van Waal-
se en Vlaamse acteurs, die
elk in hun eigen taal optre-
den.

‘Het hartverscheurende
verhaal van Romeo en Julia
is universeel en wereldbe-
kend’, zegt Beaunesne. ‘De
Capulets en de Montagues
zijn twee rivaliserende fami-
lies die de liefde van hun
kinderen Romeo en Julia af-
keuren. Doordat de ene fa-
milie vertolkt wordt door
Nederlandstalige acteurs en
de andere door Franstalige
acteurs, wordt de vete nog
meer in de verf gezet.’

Het stuk wordt dus ge-
bracht in twee talen, maar
volgens de regisseur doet dat
geen afbreuk aan de samen-
hang van het verhaal. ‘Onze
samenleving is goed door el-
kaar geschud. Walen, Vla-
mingen, Fransen en nog tal
van buitenlandse burgers le-
ven naast elkaar in dezelfde
samenleving. Deze mix van
talen en culturen werkt even
goed op het podium’, zegt
Beaunesne. (lla)


