In memoriam: Joris van Hauthem
Op 25 maart overleed de Brabantse

Vlaams Belang-politicus Joris van Hou-

them, amper 51 jaar jong. Voor velen
kwam dit nieuws als een donderslag bij
heldere hemel, maar wie Joris goed kende,
wist dot hij als sinds de zomer sukkelde
met een ernstige vorm van darmkanker.
Joris \Vas reeds op jonge leeftijd actief in de
Vl3amse Be\l\'eging. Hij had het Vlaams-nationalisme met de paplepel meegekregen en de
stap naar TAK en NSV was dan ook vlug gezet.
Hij 'ovas attief in de praesidia van NSV-Brussel (hij begon zijn studies geschiedenis aan
de toenmalige UFSAl) en van NSV·Leuven. Hij
\l\'as in die tijd nooit een tafelspringer, wel een
stille we(ker en redacteur achter de schermen.
Tijdens een bijkomend studiejaar {audiovisu·
ele communicatiemedia) was hij hoofdredac·
teurvan het nationaal NSV·tij dschrift Branding.
Onmiddellijk na zijn studies \f\1erd hij mede.
\\lerket van Karel Dillen. Hoe\\•el Pajottenlan.
der vestigde hij zich in Koekelberg. In 1989
kreeg hij het lijsttrekkerschap van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad aangeboden en \Verd
hij voor het eerst vetkozen tot parlementslid.
Twee j aar later, op 24 november 1991, trok hij
de Kamerlijst voor Brussel -Halle-Vilvoorde en
\l\lerd hij met glans verkozen tot Kamerlid, een
functie die hij een tijdlang combineerde met
die van Brussels Parlementslid. Joris \\•erd in de
Kamer algau\v dé autoriteit inzakestaather\•or·
1ning, Brussel en de Vlaamse Rand.
Vanaf 1995 zetelde hij in het Vlaams Parle·
ment, maar hij combineerde dit vij ftien jaar
lang met een zitje als gemeenschapssenator.
Vanaf 2004 tot 2009 V\•as hii ook fractievoor·

zitter in de Senaat. Hierdoor had Joris als geen
and et zicht op al \\•at er com1nunautair scheef
liep. Niemand anders in het Vlaams Parlement
had zoveel parate kennis en sprak met zoveel
gedrevenheid als Joris tij dens de vele instituti·
onele debatten. Precies on,\ville van zijn dossierkennissprak hij er met groot gezag en \Verd
hij alom getespecteerd. In de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen werd hij fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. Hel \\•as
voor hem een zv1are klap dat hij vorig jaar, tot
veler verrassing, niet werd herkozen. Joris \\•as
wel nog steeds gemeenteraadslid in Lennik,
waar hij een gerespecteerd oppositielid was.
Jo1is was vele jaren hoofd1èdacteu1 van het
maandblad van zij n partij, maar zijn belang·
rijkste functie was zonder t\vijfel die van part ijwoordvoerder. Hij \Vas degene die de contacten veizorgde metde pers, de persconferenties
en ·lunches organiseerde, allerlei zaken moest
rechtzetten, moest aandringen op interviews
over allerhande, voor deeh1a1ne aan de tvdebatten en dergelijke. Joris cij ferde zichzelf
daarbij zoveel mogelijk \Veg: hij liet anderen
schitteren en hij had alleen maar het partij be·
lang voor ogen. Gezien het mediacordon en de
regelrechte vijandigheid vao de \\retstraatpers
\\'as dit een regelrechte hondenstiei die leidde
tot een eindeloze reeks van frustraties en ont·
goochelingen. Maar Joris bleef naar de pers
altijd een diplomaat, ook al had hij soms goes.
ting 01n die journalistieke leugenaars e11 1nassamanipulators door de vleesmolen te halen.
Joris van Hauthem vverd door vriend en
tegenstrever vooral ge\~1aa rd eerd om\!\'Îlle van
zijn grote 1nenselijke k\valiteiten. Als geen
andet \Vist hij het onderscheid te maken tus-

sen de tegenstrever als politicus, die hij onge·
nadig en met veel verbaal talent op zijn plaats
kon zetten, en de tegensttevet als persoon,
1'Vaarvoor hij respectvol en mild 1;vas. Hij \f\1as
een bijzonder hartelijk man en had daardoor
hechte vriendschap.srelaties opgebouwd, ovet
de partijgrenzen heen. Het \vas niet verV\•ondertijk dat Eric van Rompuy op Ring-TV vorige
'<Veek uitvoerig de lof z~vaaid e over de eerlijk·
heid van Joris. Beide 'd\varsliggers' hadden
meer dan t\vintig jaar een sterke band. Joris
1'V3S ook erg geliefd bij de lokale afdelingen
in zijn streek, omdat hij nooit neerkeek op
gewone mensen en zich nooit te goed voelde
voor het militantenwerk.
Joris \"•erd door het leven helaas niet
gespaard. Reeds op 26-jarige leeftijd werd hij
getroffen door kanker. Ook in zijn nabije familieV\•erd hij met de vreselijke ziekte geconfron·
teerd. Enkele jaren geleden doken er ook ernstige hartproblemen op. Toch is hij altijd blijven
doorvechten. me-teen zelden geziene integriteit en onbaatzuchtigheid. Toen hem het frac.
tievoorzittetschap in het Vlaams Parlement
~verd aangeboden, heeft hij dat eerst \11illen
1tveigeren, omdat hij eivan overtuigd \"•as dat
hij anderen daarmee te kort deed.
We zullen Joris van Hauthem blijven herinneren als een modelmandataris, als een idealistische voorman zoals er veel te \Veinig in
de Wetstraat rondlopen. We \\•ensen zijn lieve
ec.htgenote, zijn dochter en zijn beide ouders
veel sterkte bij dit zeer zware en al te vroege
afscheid.
De afscheidsdienst van Joris vindt plaats op
dinsdag 7 april, om 10 uur, in de Sint-Kwintinuskerk in Lennik.
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