
IN DE BESTE FAMILIES: EDDIE EN MAGGIE DE BLoeK

11k zal de geneeskunde nooit loslaten'
Broeren zus Eddie en Maggie DeBlock delen dezelfde studie en dezelfde politieke
partij. Bovendien wonen ze in dezelfde gemeente. Dat voor burgemeester Eddie
zijn gemeente Merchtem zeer belangrijk is, mag niet verbazen, maar ook zijn
zus,kersvers staatssecretaris van Asiel en Migratie, is met geen middelen uit de
Merchtemse klei los te wrikken. I KatiaBelloy

Ä Eddie De 8lock: "De De 810cken zijn allemaal bomen van mensen. Het Zit in onze genen. "
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We hebben om 19uur afgesproken in
de stijlvolle Merchtemse burge-
meesterswoning. Dehond des huizes

begroet ons vriendelijk, maar het is pas wan-
neerMaggieaanbelt.dat hij dolenthousiastwordt
Maggie is duidelijk geen vreemde in dit huis.

We hebben zelden zoveel gelijkenissen
in levenskeuzes en overtuiging gezien als
bij Maggie en Eddie De Bloek. Hun poli-
tieke carrières spelen zich niet alleen af in
dezelfde partij maar sluiten ook naadloos op
elkaar aan. Als Maggie nationaal verkozen
wordt. kiest Eddie resoluut voor het gemeen-
telijk vlak en vice versa, zodat broer en zus
hun politieke carrière op hun niveau optimaal
kunnen uitbouwen. En dat loont: Eddie heeft
met de burgemeesterssjerp de hoogste func-
tie op gemeentelijk vlak, Maggie schopte
het bij de laatste regeringssamenstelling
tot staatssecretaris. Daarnaast zijn ze beiden
arts: hij arbeidsgeneesheer, zij huisarts.

Heeft het feit dat Maggie geneeskunde
gestudeerd heeft, u beïnvloed om dezelfde
studie aan te vatten?

Eddie: "Eigenlijk wilde ik dierenarts worden,
maar dat valt moeilijk te combineren met
andere activiteiten. Ik was toen al heel actief
in het verenigingsleven en heb bewust voor
arbeidsgeneeskunde gekozen omdat die job
wel te combineren is."

Maggie: "Ik wist van jongs af aan dat ik
huisarts wilde worden. Het was mijn droom.
Het contact met de mensen uit mijn gemeente
sprak me aan."

Merchtemnaars in hart en nieren.
Eddie: "Absoluut."
Maggie: "Ik heb nooit overwogen om naar

ergens anders te verhuizen of elders praktijk
te houden."

Heeft uw zus u kunnen helpen tijdens de
studies?

Eddie: "Ik was actief in allerlei nevenactivi-
teitenen haddusgeentijd om naarde lestegaan.
Denotities van Maggie kwamenzekervan pas."
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begroet ons vriendelijk. maar het is pas wan-
neerMaggieaanbelt.dat hij dolenthousiastwordt
Maggie is duidelijk geen vreemde in dit huis.

We hebben zelden zoveel gelijkenissen
in levenskeuzes en overtuiging gezien als
bij Maggie en Eddie De Block. Hun poli-
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dezelfde partij maar sluiten ook naadloos op
elkaar aan. Als Maggie nationaal verkozen
wordt. kiest Eddie resoluut voor het gemeen-
telijk vlak en vice versa, zodat broer en zus
hun politieke carrière op hun niveau optimaal
kunnen uitbouwen. En dat loont: Eddie heeft
met de burgemeesterssjerp de hoogste func-
tie op gemeentelijk vlak. Maggie schopte
het bij de laatste regeringssamenstelling
tot staatssecretaris. Daamaast zijn ze beiden
arts: hij arbeidsgeneesheer. zij huisarts.

Heeft het feit dat Maggie geneeskunde
gestudeerd heeft, u beïnvloed om dezelfde
studie aan te vatten?

Eddie: "Eigenlijk wilde ik dierenarts worden.
maar dat valt moeilijk te combineren met
andere activiteiten. Ik was toen al heel actief
in het verenigingsleven en heb bewust voor
arbeidsgeneeskunde gekozen omdat die job
wel te combineren is."

Maggie: "Ik wist van jongs af aan dat ik
huisarts wilde worden. Het was mijn droom.
Het contact met de mensen uit mijn gemeente
sprak me aan."

Merchtemnaars in hart en nieren.
Eddie: "Absoluut."
Maggie: "Ik heb nooit overwogen om naar

ergens anders te verhuizen of elders praktijk
te houden."

Heeft uw zus u kunnen helpen tijdens de
studies?

Eddie: "Ik was actief in allerlei nevenactivi-
teitenenhaddusgeentijd om naarde lestegaan.
Denotities van Maggie kwamenzekervan pas."

Vond u het leuk dat uw broer ook genees-
kunde ging studeren?

Maggle: 'joch wel. maar ik ben wel vijf
jaar ouder en op die leeftijd is dat veel.Al heb-
ben we nog samen gestudeerd in de tuin.
Eddie in de zon en ik onder de boom om niet
te verbranden."

Denkt u eraan om naar de nationale
politiek over te stappen?

Eddie: "Ik heb één keer meegedaan aan
de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.
Ik haalde toen een goed resultaat. maar de
gemeentepolitiek ligt me beter.Ikkenhier ieder-
een. Toen Maggie verkozen was in het fede-
rale parlement. kon men mij geen verkies-
bareplaatsgaranderen.Toen heb ikbeslist defi-
nitief en 100% voor de gemeente te gaan.
aangevuld met mijn arbeidsgeneeskunde. Ik
sta volledig achter haar carrière. maar ben er
niet jaloers op. Zeker nu ik zie hoeveel werk
erbij komt als staatssecretaris."

Maggie: "In drie dagen tijd was ik
van iemand met veel dossierkennis
gedegradeerd tot iemand van wie

men twijfelt aan haar verstandelijke
vermogen."

U moest als staatssecretaris ook kiezen
tussen de politiek en de geneeskunde.

Maggle: "Afscheid nemen van mijn patiën-
ten wasniet gemakkelijk. Ikhebgelukkigzoveel
werk dat ik de praktijk niet kan missen. De
jobs zijn onmogelijk combineerbaar. Kiezenis
verliezen. Ikzal de geneeskunde wel nooit los-
laten. je weet nooit wat de toekomst brengt."

Eddle. "Ik zou heel moeilijk kunnen stop-
pen als arbeidsgeneesheer. Ik doe die job
heel graag. Zo hoor ik wat er bij de mensen
leeft en waar we als lokale politicus moeten
op inspelen."

Maggie: "Die binding met de bevolking
vond ik ook heel verrijkend. Ik heb 12jaar de
combinatie huisarts-kamerlid gedaan."



Hebt u de indruk dat u als burgernees-
ter meer concreets kunt doen dan als
kamerlid of senator?

Eddie: "Daar ben ik van overtuigd. Een
beslissing die in de gemeenteraad wordt
goedgekeurd, wordt binnen de zes maanden
uitgevoerd. Je ziet dus vrij snel resultaten.
Hoe hoger het niveau, hoe langer het duurt
vooraleer iets uitgevoerd wordt."

Zou het iets zijnvoor u, burgemeester van
Merchtem worden?

Maggie: "Ik heb daar nooit over nagedacht.
Ik vind dat Eddie dat heel goed doet, met
volle overtuiging. Zelfs als mijn broer geen bur-
gemeesterwas, zou ik daar goed moeten over
nadenken. Mijn politieke werk op nationaal
niveau ligt me wel. Ze hebben me altijd een
dossiervreter genoemd."

Tot voor kort: plots was u volgens de
media incompetent.

Maggie: "In drie dagen tijd was ik van
iemand met veel dossierkennis gedegradeerd
tot iemand van wie men twijfelt aan haar ver-
standelijke vermogen."

Wat doet dat met een mens?
Maggie: "Jekrijgt van zulke onterechte kri-

tieken een dikker vel. Ik heb heel veel steun
gehad van mijn collega's.Mensen kwamenook
bloemen en kaartjes aan huis afgeven met
berichtjes: 'Houd vol.' Dat steekt een hart
onder de riem."

Had u het anders volgehouden?
Maggie: "Jazeker,ik vond het vooral onheus.

Maarer ispersvrijheiden demedia rrogen schrij-
ven wat zewillen."

Ook over uw gewicht werd u hard aan-
gepakt.

Maggie: "Ik denk dat we daarover nu wel
alle facettengehad hebben,van het meest plat-
vloerse tot het ietwat subtielere. Ik heb er in
elk geval een paar mooie cartoons aan over-
gehouden."

U zegt het nu lachend, maar ik kan me
voorstellen dat het u wel persoonlijk raakt.

Maggie: "Ik had weinig tijd om de discus-
sies en de verwijten op Facebook en
dergelijke te volgen. Ik heb me dus een beetje
afgeschermd.Ikhebmeook van Facebooklaten

••• vervolg op blz. 23
Het komt voor in de beste families: één lid van de
familie maakt het in de geneeskunde terwijl een
ander het ver schopt in een andere discipline en
daardoor publieke aandacht krijgt. 'In de beste
families' tast af hoe de verhoudingen liggen tus-
sen deze broers en zussen, echtgenoten of part-
ners, zonen en moeders of vaders en dochters.
Wat zijn de raakvlakken? Wie beïnvloedt wie?
Kunnen ze elkaar versterken door hun onderlin-
ge band of juist niet?



vervolg van blz. 15

verwijderen, want er waren al vijfvalse Mag-
gie De Bleeks opgedoken. Die zetten er van
alles op in een taalt je waarmee je niet geas-
socieerd wilt worden."

Raakt het u als ze uw zus haar gewicht
op een persoonlijke manier op de korrel
nemen?

Eddie: "Zeker wel. maar ik weet dat ze
tegen veel kan. Jekiest je morfologie niet zelf.
Overgewicht zit nu eenmaal in de familie. Ik
was vroeger ook een pak dikker, maar ben door
een heel streng dieet veel moeten afvallen
omdat ik diabetespatiënt ben. De De Bloc-
ken zijn allemaal bomen van mensen. Het zit
in onze genen."

Maggie: "Alleen onze moeder is klein en
fijn."

Eddie: "Heel wat mensen hebben zich
met Maggie geïndentificeerd. Er zijn wel
meer mensen met overgewicht en zo'n kri-
tiek komt ook voor hen hard aan."

U hebt geen gemakkelijk departement
gekregen. Heeft dat u afgeschrikt?

Maggie: "Nee, omdat ik vond dat het
beleid moest aangepast worden en ik er heel
wat positieve veranderingen kon bewerk-
stelligen. Het is geen oplossing om altijd
maar plaatsen bij te creëren en de mensen S
in allerlei procedures terecht te laten komen ~~
die toch slecht aflopen voor de mensen in kwes- ~
tie. Mensen die asiel zoeken en volgens de
conventie van Genève in aanmerking komen,
met andere woorden mensen die gevaar
lopen voor hun eigen leven, moeten we gast-
vrij opvangen. Maarwe kunnen niet alle eco-
nomische vluchtelingen opvangen in onze
maatschappij."

Na de eerste mediastorm over uw
gewicht, kwam er de vrieskou. Het was
opnieuw uw schuld dat er niet voldoende
bedden waren.

Maggie: "Ik moest starten met het beschik-

bare budget. Na de vrieskou was er pas
bereidheid om een task force op te richten
en extra middelen vrij te maken voor nood-
situaties zoals de vrieskou. Toen ging het
heel snel. Daarna is het nog hondenweer
geweest en liep de opvang goed, maar daar-
over berichtten de media niet."

Eddie: "Bepaalde mensen willen niet opge-
vangen worden uit angst om naar hun land
teruggestuurd te worden."

• Maggie Oe 8lock: "Afscheid nemen van mijn patiën-
ten was niet gemakkelijk. Ik heb gelukkig zoveel werk
dat ik de praktijk niet kan missen ."

Uw dochter komt ook op bij de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen.

Maggie: "lulie is al jaren politiek actief, maar
nu wordt er plots over haar geschreven omdat
ik staatssecretaris ben."

Eddie: "Ze is voor de politiek gemaakt.
Een echte versterking voor de partij. Een
partij moet ook geëngageerde jongeren
hebben."

Zouden er meer artsen in het parle-
ment moeten zetelen?

Maggie "Er zijn op een moment veel art-
sen in het parlement geweest, maar velen daar-
van zijn niet herverkozen. Dat is inderdaad
jammer, want artsen hebben voeling met
wat leeft bij de mensen."

Jullie hebben beiden geneeskunde
gestudeerd, zitten beiden bij dezelfde
partij. Zijn jullie twee handen op één buik?

Maggie: "Politiek gezien wel. Wij zouden
niet naar een andere partij kunnen over-
stappen."

Wat als uw dochter voor een andere
partij als de Open VLD had gekozen?

Maggie: "Die vrijheid heeft ze uiteraard, maar
het zou wel pijn doen. Ik zou er zeker niet
tegenin gegaan zijn."

Eddle: "Het is niet omdat we van dezelfde
partij zijn dat we over alles dezelfde mening
hebben. lulie is 20 jaar jonger dan ik. een andere
generatie. Maar dat maakt het net boeiend.
Jonge mensen in de partij zijn verfrissend."

Hoe combineerde u de opvoeding van
uw twee kinderen met uw drukke car-
rière?

Maggie: "Ik heb heel veel hulp gehad van
mijn moeder, anders was het niet gelukt.
Bovendien zijn mijn kinderen van jongs af aan
al heel zelfstandig. Anderzijds zou ik geen goede
moeder kunnen zijn zonder een carrière. Ik
kan niet alleen mama zijn."

Vindt u dat u er genoeg kan zijn voor uw
zoontje?

Eddie: "Als burgemeester ben je altijd in
de buurt. Jan kan ook geregeld meegaan.
Opzijn jonge leeftijd is hij bovendien al heel
zelfstandig. We hebben zelf niet anders
gekend. Onze vader is overleden op 35-jarige
leeftijd zodat onze moeder er alleen voor
stond en we vaak onze plan moesten trekken.

Ze kon niet overal tegelijk zijn. We gingen zelfs
naar elkaars oudercontacten op school. We
kregen veel vrijheid, maar moesten de ver-
antwoordelijkheid dragen voor onze stom-
miteiten."

Zou u uw zoon graag in de politiek zien
gaan?

Eddie: "Hij is te jong om daarover na te
denken, maar het zit wel in hem. Hij zegt nu
al dat hij graag burgemeester wil worden. Hij
entertaint graag en is heel sociaal. Hij wordt
ermee groot en kan veel activiteiten bijwo-
nen. Al wekt dat soms wel jaloezie op school."

Maggie' "Onze kinderen maken ook de
keerzijde van de medaille mee. Bovendien stemt
niet iedereen Open VLD."

Zouden jullie opnieuw voor genees-
kunde kiezen indien jullie nu 18 waren?

Eddie: "Ik wel."
Maggie: "Het is een goede vorming en

een mooi beroep. Je kunt met die opleiding
vele richtingen uit." •

Profiel Maggie en Eddie De 810ck
Open VLD-staatssecretans voor ASiel en Migra-
tie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-
bestrijding Maggie De Block (49) was tot die
benoeming eind 2011 ook huisarts in Merchtem.
Voor ze staatssecretaris werd, zetelde ze al
jaren in het parlement.

Ze is gehuwd met OCMW-voorzitter en vast-
goedmakelaar Luc Asselman. Samen hebben ze
twee kinderen Julie (24) en Jan (20). Julie komt
in oktober op voor Open VLD voor de Merchtemse
gemeenteraadsverkiezingen.

Eddie De Bloek (44) is sinds 2000 burgemeester
van Merchtem. Daarnaast is hij arbeidsge-
neesheer in de regio Aalst. Hij is gehuwd met Mar-
leen Van Belle met wie hij een zoontje, Jan (7),
heeft.


