
          Menen, 2006-09-03 
 
Geachte ouders, leerlingen en leerkrachten, 
 
Als School Zonder Racisme protesteren we onder andere tegen de toename van racisme en 
onverdraagzaamheid in de Belgische politieke wereld. In het teken van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen willen we dan ook even dieper ingaan op dit thema. Daartoe 
hebben we een in dit onderwerp onderlegd spreker uitgenodigd, dhr. Mark Saey. 
Mark Saey is wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Ethiek en 
Waardeonderzoek van de Universiteit Gent en is lid van het Blokwatch-team. Blockwatch is 
een gespecialiseerde nieuwssite, een online verzamelpunt voor onderzoek naar en over 
extreemrechts in Vlaanderen, met daarbij bijzondere aandacht voor het Vlaams Belang. 
Blokwatch wil aan al wie dit wenst objectieve informatie, wetenschappelijk onderbouwde 
duiding en een gestructureerd debat aanbieden over het Vlaams Belang en de historiek van het 
extreemrechtse gedachtegoed. 
We nodigden Mark Saey uit om ons een avond te laten proeven van deze schat aan informatie. 
Dit zal hij doen aan de hand van de video “La face cachée du VB”. Deze documentaire schetst 
de geschiedenis van het Vlaams Belang, tot op de dag van vandaag, en tracht daarbij aan te 
tonen dat het Vlaams Belang wel degelijk extreemrechts is en groot geworden is dankzij 
geweld. Ze was tweemaal te zien op de RTBF maar tot nu toe weigeren VRT en VTM ze ook 
uit te zenden. Reden te meer dus om ze eens bekeken te hebben! 
Dit alles vindt plaats op donderdag 21 september, om 18u30, in de clubzaal, voor een 
democratische prijs van 1 euro om de onkosten te kunnen vergoeden. We roepen leerlingen, 
ouders en leerkrachten op om deze avond bij te wonen. Naast de video en de vele informatie 
zal er ook de mogelijkheid gegeven worden om vragen te stellen en van mening te wisselen. 
Een echte aanrader dus. 
We denken dat het voor zowel voor – als tegenstanders van extreemrechts een interessante 
avond kan worden en een unieke gelegenheid om kennis te maken met een minder gekend en 
vaak verborgen facet van de extreemrechtse identiteit in Vlaanderen. 
Hopelijk kunnen we dan ook rekenen op een talrijke opkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
School Zonder Racisme Werkgroep Socio-Cultuur Het Oudercomité 
Tim Joye   Katrijn Declercq  Mevr. Karen Danneel  
Mevr. Katrien Verschaeve M. Rik Valcke 
 
 
Het gezin van ………………………………….. uit ……………………. 

 
o Zal aanwezig zijn met …….. personen 
 
o Zal niet aanwezig zijn 

 
Handtekening, 
 


