
 
 
 
Geachte Professor,                                                                            Menen, 19 september 2006. 
 
 
 
ik heb alle respect voor U en Uw onderzoek. Toch vind ik dat Uw wetenschappelijke 
medewerker: Dhr Mark Saey zijn functie en onrechtstreeks Uw instituut heeft misbruikt in 
zijn persoonlijkle strijd als:"Blockwatcher". 
 
 
Op 21 september 2006 zal hij daartoe op uitnodiging van enkele leraars en leerlingen van het 
Sint Aloysiuscollege te Menen komen praten over het Vlaams Belang, het geweld van 
extreem rechts, de geschiedenis van extreem rechts; aangevuld met een franstalige reportage 
:" La face cachée du VB." Dit allemaal onder het mom van: “ School Zonder Racisme”. Op 
zich kan niemand daar iets op tegen hebben. Uit de bekendmaking die het College intern 
verspreidde blijkt duidelijk dat het hier handelt om politieke standpunten geuit door een 
wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Ethiek en Waardeonderzoek van de 
Universiteit te Gent.. 
 
1.Als vooringenomen wetenschapper is een benadering van een politiek thema in een 
openbare onderwijsinstelling in deze pré- verkiezings- periode niet alleen laak- maar zelfs 
strafbaar. Sic:Belgisch Staatsblad 27 – 11 – 2001 (40489) 

 

 
 
2. Dhr. Mark Saey moet als academisch geschoold personeel toch zeer goed beseffen dat; als 
hij zich voorstaat een wetenschappelijk medewerker te zijn, zich niet kan proliferen als totaal 
onpartijdig gezien zijn activiteiten als Blockwatcher en de agressieve artikels tegen het 
Vlaams Belang die hij in diverse forums en websites onder zijn naam publiceerde. 
 
3. Wij zijn de overtuiging toegedaan dat het hier wel degelijk gaat om een politieke 
boodschap en indoctrinatie in een onderwijsinstelling met het oog op een verkiezings- 
weerslag op 08 oktober 2006. Indien de Heer Mark Saey zijn “objectieve informatie”, over 
het Vlaams Belang kwijt wil  dan hebben wij daar niets op tegen indien hij dit nà 08 oktober 
2006 zou plannen. 
 
5. Uiteraard kunnen acties tegen de geplande spreekbeurt niet uitblijven indien die doorgaat 
zoals gepland, de pers zal op de hoogte worden gebracht en we zullen een formele aanklacht 
indienen bij de “Commissie Zorgvuldig Bestuur” 
 
6. Hopelijk distancieert Uw Centrum zich van de privaat- initiatieven van de Heer Mark Saey, 
of op zijn minst hopen wij dat U hem zult wijzen op de gevolgen die zijn spreekbeurt kan 
hebben indien die doorgaat op nauwelijks drie weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen. 
 
 
 
 



 
Daar wij open kaart willen spelen  zullen wij een dubbel versturen aan de Heer Mark Saey, de 
pers en aan  de directie van het Sint Aloysiuscollege te Menen. 
 
 
Hoogachtend 
Johan Vanhauwaert 
Secretaris Vlaams Belang afd. Menen 
0495 / 48 16 66 
johan.vanhauwaert@telenet.be 


