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illen onderzoekt al
jaren mieren. «En
vaak sta je ervan
versteld hoe wei-
nig verschil er is
met mensen», zegt

die. «Om te beginnen leven ze
ook in een ingedeelde maat-
schappij. De kleine en zwakkere
mieren doen het verfijnde werk.
Ze verzorgen de larven en de ko-
ningin. De middelgrote mieren
zorgen voor het onderhoud van
het nest en de aanvoer van voed-
sel. En de grote mieren, die veel
te lomp zijn voor het verfijnde
werk in het nest? Die mogen het
nest verdedigen. Zij zijn de sol-
daten.»
Opvallend is dat mieren elkaar
ook trainen voor bepaalde func-
ties. «Oudere bosmieren leren de
jongere bijvoorbeeld hoe ze een
nest moeten aanleggen», zegt
Billen. «De dennennaalden
moeten zo gelegd worden dat
regendruppels niet in het nest
kunnen rollen. Legt een jongere

mier zo’n naald toch verkeerd,
dan corrigeert de oudere.»

GEURSPOOR
Een Belgisch onderzoek bracht
onlangs aan het licht dat mieren
nooit in de file staan. «Dat komt
omdat ze een geurspoor aanleg-
gen», zegt Billen. «Vindt één van
de mieren plots een stuk voed-
sel, dan laat die op terugweg
naar het nest geurdruppeltjes
vallen, zodat alle andere mieren
weten waar ze dat voedsel kun-
nen vinden. Zo maken ze een
snelweg richting voedsel. Is het
plots te nauw voor verkeer uit
beide richtingen, dan leggen ze
met dat geurspoor een tweede
weg aan om terug naar het nest
te gaan. Zo zijn er nooit opstop-
pingen.» 

KUISWOEDE
Woestijnmieren doen het an-
ders. «Zij tellen hun stappen en
oriënteren zich met behulp van
de zon, in plaats van een geurs-

Mieren zijn slimmer
dan we denken

LEUVEN — We trappen ze dood of verdelgen ze,
maar eigenlijk lijken ze in grote mate op ons:de
mieren. In sommige gevallen zijn ze zelfs ‘slimmer’.
In panieksituaties evacueren ze in groep, in plaats
van zoals mensen paniekerig op hun eentje de snel-
ste weg naar buiten te zoeken, zo maakten onder-
zoekers deze week bekend.«Maar ze kunnen nog
zoveel meer», zegt Johan Billen,onderzoeker aan
de KU Leuven.«Ze tellen hun stappen, staan nooit
in de file en sommige slaan zelfs voedsel op voor in
barre tijden.»CH
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JOS BRINK met 
succes geopereerd
Jos Brink is met succes geopereerd aan
een dikkedarmtumor. Chirurgen hebben
de tumor en een stuk darm uit het li-
chaam van de Nederlandse tv-persoon-
lijkheid verwijderd. Brink krijgt nu een

maand de tijd om te herstellen, waarna met een chemo-
kuur wordt begonnen. Vorige week werd bekend dat de
presentator ongeneeslijk ziek is. Hij vertelde dat zijn arts
erg duidelijk tegen hem was geweest. «Hij kan me niet ge-
nezen, maar wel de pijn verzachten.» Foto PN

Madonna vreest
veiling sexy foto’s
Madonna wil de veiling van een reeks sexy foto’s en
liefdesbrieven verhinderen. De zangeres vreest dat
de verkoop niet goed is voor de adoptie van haar zoon-
tje David. Madonna doorloopt momenteel een proefpe-
riode en elke vorm van negatieve publiciteit kan ze dan
ook missen. 
De zangeres stuurde begin jaren ’90 zeven naaktfoto’s van
zichzelf en zeventien liefdesbrieven naar haar toenmali-
ge vriendje James Albright. Investeringsmaatschappij
Marquee Capital kocht de brieven en foto’s en wil min-
stens 148.667 euro halen uit de verkoop ervan. Madon-
na’s advocaten vinden de veiling een inbreuk op haar pri-
vacy. 
De kleine David uit Malawi woont al een tijdje bij Madon-
na en haar man Guy Ritchie, maar ze moet wel nog bewij-
zen dat ze een goede adoptiemoeder is voor ze het jonge-
tje definitief mag houden. Dat wordt momenteel volop
onderzocht.

Angelina Jolie is angstaanjagend
vermagerd. Volgens het Ameri-
kaanse tijdschrift ‘Star’ weegt ze
nog maar 44 kilo. Het is een pu-
bliek geheim dat de actrice wel
vaker met gewichtsproblemen
kampt. Haar partner Brad Pitt
kan het niet langer aanzien en
wil dat Jolie zich laat behandelen
in een kliniek. 
«Brad is echt bezorgd», zegt een intimus
van het paar. «Hij weet niet meer wat hij
nog voor haar kan doen. Angelina is niet
meer de opwindende vrouw van vroeger.
Ze is zó mager geworden.» 
Jolie kampte ook al met gewichtsproble-
men toen haar moeder overleed. Eerder
deze week werd gesuggereerd dat Pitt en
Jolie op het punt zouden staan om uit elkaar
te gaan omdat hij haar te bazig vindt. Foto PN

«Angelina Jolie weegt
nog maar 44 kilo»

VALSE VAN GOGH 
NA 67 JAAR ONTMASKERD

MELBOURNE — Een
Australisch museum
heeft 67 jaar lang
een valse Van Gogh
tentoongesteld. Dat
blijkt na een onder-
zoek van het schilde-
rij, ‘Hoofd van een
man’, door een team
deskundigen van het
Van Gogh Museum
in Amsterdam. De
vader van media-
magnaat Rupert
Murdoch haalde het
schilderij in 1939 via een kunsttentoonstelling naar Australië.
Een jaar later kocht de National Gallery of Victoria het werk
voor ruim 3.000 euro. Tot begin deze week was het schilderij
nog 11 miljoen euro waard, gisteren zakte de waarde opnieuw
naar 3.000 euro. Het schilderij wordt toegeschreven aan een
nog onbekende tijdgenoot van Van Gogh.
Intussen hebben het Amsterdamse Van Gogh Museum en het
Museum of Fine Arts in Boston ook een nieuw schilderij van
Vincent van Gogh ontdekt. Het werk bevindt zich onder het
schilderij ‘Ravijn’, dat tot de collectie van het Amerikaanse mu-
seum behoort. De compositie, die met behulp van röntgen-
stralen zichtbaar werd, blijkt grote overeenkomsten te verto-
nen met de tekening ‘Wilde begroeiing’ in het Van Gogh Mu-
seum en dateert vermoedelijk uit 1889. (JF) Foto Rts

Tess Goossens en partner.

Pascale Naessens had haar echtgenoot Paul Jambers bij
(foto links). En wat doet ‘pieken Paul’ aan op een mode-
evenement? Exact hetzelfde als de dag voordien, zo
merkten wij, op de première van de nieuwe Vlaamse film
‘Man zkt. Vrouw’ (foto rechts).

ANTWERPEN —De Antwerpse modeweek
‘A Fashion Week’ lokte donderdagavond
veel mooi en bekend volk. In de Waagnatie
langs de Scheldeboord werd de zomercol-
lectie 2008 van Maison Vandenvos voor-
gesteld. Dat Belgische modehuis blijkt hét
geliefde merk van tal van modellen, ac-
teurs en tv-presentatrices. Veel BV’s kwa-
men donderdag niet alleen een kijkje ne-
men, ze hadden ook zelf kledij van Van-
denvos aan. 
Zondagavond wordt in Antwerpen nog de
nieuwe modeshow van Levi’s gehouden,
zondag en maandag kan u in de Waagnatie
ook de creaties van tal van bekende en/of
jonge modemerken komen keuren, tij-
dens de modebeurs A Fair. 
Meer informatie via www.afashion-
week.be (WWW) Foto’s PN

BV’s zweren bij kledij van Vandenvos 

Ook acteur Koen De Bouw blijkt een
fan, hij had een pak van Vandenvos
aan. Naast hem zijn echtgenote
Chantal Leyers.

• ZE STAAN NOOIT IN DE FILE
• ZE TELLEN HUN VOETSTAPPEN 
• ZE SPAREN VOEDSEL VOOR LATER

poor aan te leggen. Door de hitte
zou dat te snel verdampen», legt
Billen uit. «Zo weten ze in welke
richting ze moeten gaan en hoe-
veel stappen het is tot ze aan hun
nest zijn.» 
Net die mieren stockeren ook.
«In de woestijn vind je niet elke
dag voedsel. Vinden ze dus iets,
dan nemen ze alles mee naar
hun nest, zelfs al is het veel te
veel. Het overschot houden ze
voor dagen waarop ze geen
voedsel vinden.»
Mieren zijn tevens ook propere
insecten. «Ze poetsen zichzelf en
hun nest constant», zegt Billen.
«Omdat ze in nesten leven, zijn
ze namelijk onderhevig aan
warmte en vocht. De ideale
plaats dus voor schimmel. Daar-
om dat ze constant in de weer
zijn met een soort van schoon-
maakproduct. Een antibioticum
die ze produceren, en waarmee
ze de schimmels geen kans ge-
ven.»

VROUWEN
De mierenwereld is tot
slot een vrouwenwe-
reld. «99 procent van
het nest bestaat uit

vrouwtjes: één of verscheidene
koninginnen en haar werksters.
Ze ‘maken’ enkel mannetjes als
ze die nodig hebben voor hun
sperma om zo het nest weer uit
te bouwen. En is het sperma ge-
leverd, dan sterven de manne-
tjes en gaan de vrouwen weer
hun gang. Best wel een efficiën-
te wereld, die mierenwereld.»

Johan Billen, onderzoeker aan de KU Leuven, is verbaasd 
hoe weinig mieren verschillen van mensen. Foto Vertommen

Vechtpartij om
gemiste autodeal
op bomvol terras

DAMME — Op het goedgevulde
terras van het bekende café 
Sint-Pietershoeve in Damme
heeft zich gisteren in de voor-
avond een vechtpartij en daarna
een schietpartij voorgedaan. 

Een zevental mannen ging met
elkaar op de vuist. Toen ze
allemaal wegliepen voor de op-
geroepen politie, werden ook
schoten gelost. Eén van de kemp-
hanen zou gewond zijn.
Volgens getuigen moet de vecht-
partij begonnen zijn om een
gemiste autodeal. De politie ver-
moedt dat een vader en een zoon
van een autobedrijf langs de
Maalse Steenweg in Brugge-
Damme bij de ruzie waren be-
trokken. Er werd aardig geknokt,
en toen zowel daders als slacht-
offers op de vlucht gingen voor de
agenten — twee in de ene richting
en vijf in de andere —  werd in het
groepje van vijf geschoten. 
«Er werden bloedsporen en een
lege huls van een pistool ge-
vonden. Iemand moet dus
gewond zijn. Een zoekactie lever-
de gisteravond niks op. Ook bij de
ziekenhuizen was er nog geen ge-
wonde binnengebracht.» (VBJB)

Maas vervuild 
met onkruidgif

LUIK — De Maas is tussen het
Waalse Seraing en de Belgisch-
Nederlandse grens sterk vervuild
met onkruidgif. Er zit chloorpyrifos
in het water. Zowel in België als in
Eijsden, in Nederlands Limburg,
drijven honderden vergiftigde vis-
sen in de rivier. 

De vervuiling is ontstaan in
Ougrée (deelgemeente van
Seraing) en is het gevolg van een
insecticide die door het chemisch
bedrijf Chimac-Agriphar afge-
lopen dinsdag per ongeluk in het
water is geloosd. «De oorzaak ligt
bij een storing binnen het bedrijf
in het zuiveringsstation voor ge-
bruikt water», aldus een woord-
voerder van Chimac-Agriphar,
dat onder meer onkruidver-
delgers, schimmelverdelgers en
insecticiden maakt. 
De Waalse minister van Milieu
heeft de visvangst verboden in de
Maas  vanaf Seraing tot aan de
Belgisch-Nederlandse grens, als-
ook in het kanaal van Monsin en
in een deel van het Albertkanaal.
De Vlaamse Milieumaatschappij
benadrukt dat de vervuiling
Vlaanderen ‘waarschijnlijk’ niet
heeft bereikt. Het product dat in
het water terechtkwam, is niet
giftig voor mensen. «Wie de voor-
bije dagen in de Maas heeft
gezwommen, loopt geen risico»,
aldus het Waalse ministerie. (JR)

Duizenden 
Britse soldaten 
met psychische

problemen
LONDEN —Duizenden Britse
soldaten kampen met
psychische problemen na
hun lange opdrachten in
Afghanistan en Irak, zo blijkt
uit een studie van het
Londense King’s College. De
onderzoekers bestudeerden
het leven van 5.547 soldaten,
van wie 86% in Irak gelegerd
was.
Conclusie is dat soldaten die
langer dan dertien maanden
in dergelijke conflict-
situaties dienden, duidelijk
meer last hebben van post-
traumatische en psycho-
logische stress dan anderen.
Wat vaak resulteert in
alcoholverslaving en ge-
broken gezinnen.

(GVV)
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Het is niet uitgesloten dat ook 
elders onaangekondigde 

controles worden verricht

ANTWERPEN
R1 Ring van Antwerpen

VLAAMS-BRABANT
R0 Strombeek-Bever - Beersel
A2 Leuven - Aarschot

LIMBURG
E314 Genk - Lummen
E313 Ham - Lummen

OOST-VLAANDEREN
E34 Zelzate - Antwerpen

WEST-VLAANDEREN
E17 Rekkem - Waregem

RADARCONTROLES

ZONDAG 5 AUGUSTUS

ANTWERPEN
A12 Aartselaar - Londerzeel
E34 Zoersel - Turnhout
E313/E34 Antwerpen - Herentals

VLAAMS- EN WAALS-BRABANT /
BRUSSELS GEWEST

R0 Haut-Ittre - 
Wezembeek-Oppem
A12 Brussel - Londerzeel

LIMBURG
E314 Lummen - Bekkevoort

WEST-VLAANDEREN
E40 Jabbeke - Nieuwpoort

RADARCONTROLES

Lilian Herreman, Robert De 
Preesterstraat 3, 9700 Oudenaarde
Hallo, ik ben Catherine Herreman en
zou graag mijn zus Lilian eens in de
bloemetjes zetten met haar verjaar-
dag. Ze wordt op 6 augustus 65 jaar.
Helpen jullie me, zodat ze zoveel mo-
gelijk kaartjes mag ontvangen? Dank. 

Albert Vandenabeele, 
Populierenlaan 5, 8930 Menen
Op 9 augustus is Albert jarig. Hij is al-
tijd zo attent voor iedereen, je kan je
zo geen tweede man voorstellen. Wie
helpt me, zodat Albert veel kaartjes
ontvangt?

Linda Herman, ‘t Leeuwke 2, 
8575 Zwevegem
Mijn lief suikertanteke wordt 55 jaar 
op 10 augustus. Zij vreest dat ze op
haar leeftijd geen kaartjes meer zal
krijgen. Willen jullie me helpen om
haar eens stevig te verrassen met
vele kaartjes?  Dank u, Heidi.

Alice Lombaert, Heuvelstraat 26,
1730 Asse-Terheide
Mijn moeder wordt op 12 augustus 86
jaar. Ze is al geruime tijd slecht te
been en we zouden haar eens een leu-
ke verjaardag willen bezorgen. Hel-
pen jullie, via het sturen van een
kaartje? Vermeld je ook je eigen ver-
jaardag en adres, dan krijg je zeker
een kaartje terug. Greta.

Odilon Wolfaert, Guldensporenwijk
11, 9950 Waarschoot
Odilon wordt op 12 augustus 75 jaar.
Wie stuurt hem een kaartje? Hij houdt
van dieren en tuinieren, en is ook al-
tijd de helpende hand van de familie.

KAARTJE
STUREN?

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

SMS/MMS

BRIEF/FAX

Beste lezers, uw mening is belangrijk.
Deze rubriek is dan ook de uwe.U kan
hier reageren op alle actualiteit en op
artikels uit de krant. U begrijpt dat we
wegens plaatsgebrek niet alle reacties
kunnen publiceren en dat we soms een
tekstje moeten inkorten of wat her-
schrijven.Vergeet uw naam, adres en
telefoonnummer niet in e-mails of
brieven. Beëindig een sms'je met uw
naam en postnummer. Hartelijk dank.

Het Laatste Nieuws, Dialoog,
Postbus 4545, 1730 Asse
02/454.28.31

4545

E-MAIL

SAMENSTELLING 
KATY BOELS & INGRID DE VOS

4545@hln.be

4545@hln.bedialoogVAN     EYSKENS
Het gedicht

Elke zaterdag, exclusief voor onze krant,
een poëtische mijmering van 

minister van Staat Mark Eyskens

De papegaaienwinkel

en goede vriend van mij had een papegaai, een
prachtvogel, een ware Pinksterpolyglot met een hoog
IQ en een sentimentele inborst. Maar die mooie pra-
ter, die de toespraken van Demosthenes feilloos wist

na te zeggen, gaf de geest na een korte maar slepende ziekte.
Laatste woorden had hij niet gesproken, tenzij onhoorbaar:
«Coco is braaf, want hij gaat dood. Morgen is hij nog braver,
want dan is hij doder. En volgende week is hij het braafst, want
dan is hij het doodst!»
Mijn vriend voelde zich radeloos en reddeloos, des te meer
omdat hij metafysische twijfels kreeg bij zijn krampachtige
poging om de ijltaal van zijn geliefde papegaai correct te be-
grijpen. Hij belde mij in paniek uit mijn bed om 9.47 uur 
’s ochtends om mij op de hoogte te brengen van het zwarte gat
waarin hij was terechtgekomen. Heel voorzichtig gaf ik hem
de raad wat te surfen op het internet en er te zoeken naar ver-
trouwenwekkende papegaaienwinkels, die er zeker op de
planeet moesten zijn. Een dag later belde hij mij opgemonterd
terug met de mededeling dat hij er een gevonden had in de
buurt van de Antwerpse vogelmarkt en dat hij reeds een af-
spraak had gemaakt.
Mijn vriend, zo vernam ik later, spoedde zich naar de vogel-
winkel, nadat hij zorgvuldig had nagetrokken dat het niet om
een gevogeltewinkel ging. Zeer gevarieerd getjilp, gekwetter
en gefluit verwelkomden hem als hij de glazen voordeur
openduwde, terwijl de bel de vier eerste noten speelde van
Beethovens noodlotsymfonie. Aan de mooie winkeljuffrouw,
wier knalrood geschminkte lippen deden denken aan de pro-
vocerende snavel van een toekan, vroeg hij waar zich de pa-
pegaaienafdeling bevond. Het meisje antwoordde beleefd
dat ze van haar baas geen papegaaien mocht verkopen aan
om het even wie.
Daarop drukte ze op een knop onder de toonbank. Er ver-
scheen een kalend oud heertje in het winkelpand, die on-
middellijk door had dat de klant een papegaai wilde kopen.
«Ik heb er momenteel drie in huis. Komt u maar even mee», zei
hij op innemende toon. Mijn vriend, die hij had meegetroond
naar een plek achteraan, kwam onmiddellijk in de ban van
een uitzonderlijk mooie papegaai, met erwtgroene veders,
een bloedrode staart en sprankelende ogen. «Hoeveel moet
die kosten?», vroeg hij. «1.000 euro», antwoordde de winke-
lier. «Dat is toch erg veel», repliceerde mijn vriend. «Natuur-
lijk», zei de baas, «maar u moet weten dat deze papegaai per-
fect tweetalig is, iets wat van de meeste landgenoten niet kan
worden gezegd.»
Toen viel de blik van mijn vriend op een tweede papegaai, die
wat verderop op zijn stok zat maar kennelijk minder sierlijk
was. Zijn pluimen leken wat uitgerafeld en zijn blik leek min-
der scherpzinnig. «Wat moet deze kerel kosten?», vroeg mijn
vriend, hopend op een fikse prijsreductie. «1.500 euro, mijn
beste meneer», zei de handelaar. Mijn vriend was stomver-
baasd, maar de handelaar voegde er onmiddellijk aan toe:
«Deze papegaai is heel bijzonder. Hij is viertalig en hoogbe-
gaafd. Hij kan ook alle artikels opsommen van de Belgische
grondwet en de helft ervan verstaat hij al.»
Mijn vriend stond versteld, maar gaf zich nog niet gewonnen
en keek hoopvol uit naar de derde papegaai, die in een kooi zat
helemaal in de hoek van de winkelruimte. Hij zag er triest uit,
uitgeregend, afgepeigerd en zijn grijze pluimage leek ont-
kleurd. «En wat is de prijs van dit exemplaar?» «Wel», zei de
winkelbaas, zijn keel schrapend: «2.000 euro.» «Houdt u mij
nu werkelijk voor de gek?», riep mijn vriend vergramd uit.
«Wat is er zo speciaal aan deze papegaai? Is die misschien zes-
talig of kent hij de toneelstukken van Shakespeare uit het
hoofd?» «Helaas niet», gaf de winkelier schoorvoetend toe.
«Eerlijk gezegd, hij praat er maar op los, onsamenhangend en
verward. En als hij toch iets verstaanbaars zegt, voegt hij er
onmiddellijk aan toe dat hij verstrooid is geweest of zich heeft
vergist. En zijn talenkennis beperkt zich tot een tussentaaltje
vol stopwoorden.»
«Maar waarom in hemelsnaam moet die dan 2.000 euro kos-
ten?», vroeg mijn vriend opgewonden. «Dat komt, waarde
heer», zei de papegaaienverkoper, «omdat die twee andere
papegaaien naar hem met groot ontzag opkijken en hem
meestal ‘meneer de minister’ en soms zelfs ‘excellentie’ noe-
men. En ik weet wat een goede minister waard is.»
Mijn vriend heeft hoofdschuddend de vogelwinkel verlaten.
Nu houdt hij er een kat op na en die miauwt in alle talen.

Mark EYSKENS
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FIRST LADY VAN ECUADOR HAALT WEER UIT 

Meent zij het?
•John Rijpens, Mortsel
Anne Malherbe, de echtgenote van de
Ecuadoraanse president, verwijt België
Gestapo-praktijken. Weet zij wel wat dat
inhoudt? Het op meedogenloze wijze ver-
volgen en onschadelijk maken van vijan-
den van het nationaal regime. Indien zij
meent wat zij zegt, zou zij hier ook kunnen
worden opgepakt en veroordeeld. Of gaat
het beter in Ecuador, waar de vorige (in-
middels afgezette, red.) president Gutiér-
rez eind 2004 álle 31 leden van het Hoog-
gerechtshof ontsloeg omdat zij zich poli-
tiek aan de kant van de oppositie hadden
geschaard? Om over de militaire junta’s,
noodtoestanden, protesterende Indianen,
corruptie e.d. maar te zwijgen. Laten we
hopen dat het er onder het regime van
haar man, president Correa, nu democra-
tischer en minder gewelddadig aan toe-
gaat. Het woord Gestapo-praktijken durf
ik niet eens te gebruiken.

Inmenging
•R. V, Dendermonde
Anne Malherbe, de vrouw van de presi-
dent van Ecuador, laat opnieuw van zich
horen. Als kinderen in Ecuador zoveel be-
ter behandeld worden dan in ons land,
waar wacht mevrouw Malherbe dan op
om deze familie gastvrij en humaan op te
nemen? Terloops: waar blijft de reactie
van de eerste minister op de inmenging in
binnenlandse aangelegenheden door een
buitenlands staatshoofd?

Kaakslag voor elke Belg
•E.D.K., Dilbeek
De hypocrisie van Anne Malherbe is gren-
zeloos. Haar taalgebruik en haar verwij-
ten zijn beschamend. Haar uitlatingen

zijn een kaakslag voor elke Belg. In brede-
re context zijn haar woorden ronduit las-
terlijk. Zij besmeurt onze natie. Dit is on-
aanvaardbaar, in het bijzonder als een
presidentsvrouw dit zegt. Voor minder
wordt er hier een minister van Buiten-
landse Zaken afgezet of is er crisis in het
paleis.

Diplomatiek incident
•Renée Smets, Zaventem
Dit is een diplomatiek incident. Hoe durft
ze! Anne Malherbe ziet de splinter in het
oog van iemand anders, maar niet de
enorme boomstronk in haar eigen oog.

Ze blijft maar doorgaan
•Louis Scholliers, Dendermonde
Mevrouw de ‘presidente’ gaat maar door
met haar uitspraken over het vreemdelin-
genbeleid in België. Steeds meer mensen
naar hier laten komen helpt niet, het is in

hun land van herkomst dat de toestand
moet worden verbeterd, anders blijft het
dweilen met de kraan open. Professor
Etienne Vermeersch had groot gelijk in
zijn betoog!

Vraagje
•Jeaninne Vermeiren, Antwerpen
De presidentsvrouw van Ecuador be-
schuldigt ons land van Gestapo-pratijken.
Waarom wil ze dan dat Angelica en haar
moeder in een Gestapo-land blijven? 

Vraagje (2)
•J. Claeys, Zelzate
Als volgens Anne Malherbe hier Gestapo-
praktijken worden toegepast, dan vraag
ik mij af welke praktijken worden aange-
wend in het land van haar man. Daar slaan
de mensen toch op vlucht?

Kinderen worden hier zo
goed mogelijk opgevangen
•Noel Paelinck, Koksijde
Er is commotie ontstaan over de opslui-
ting van kinderen in gesloten asielcentra.
Als gewezen directeur van het Klein Kas-
teeltje in Brussel ben ik een paar jaar ver-
antwoordelijk geweest voor het gesloten
centrum in Steenokkerzeel. Ook toen wa-
ren daar kinderen. Ik kan met zekerheid
zeggen dat alles in het werk wordt gesteld
om die kinderen zo goed mogelijk op te
vangen. Er zijn voortdurend bevoegde
personeelsleden aanwezig die zich met
hen inlaten en ervoor zorgen dat zij alles
hebben wat nodig is. Zij missen wel de
toegang tot de straat, doch dit komt omdat
zij door een of beide ouders welbewust in
hun zoektocht naar een beter leven wor-
den meegetrokken. 

Nieuwe separatisten
•Staf Spaepen, Turnhout
Het opiniestuk (krant van vrij-
dag) van Luc Van der Kelen gaat
tot de kern van de zaak. Of de for-
mateur nu Leterme heet of De
Crem of Van Rompuy, de Fransta-
lige politici zullen «non» blijven
zeggen bij elke bespreking van
een serieuze staatshervorming.
Meer dan ooit dient het land echt
goed bestuurd. Daarbij mogen
ook harde maar noodzakelijke
maatregelen niet uitgesteld wor-
den, zeker niet in het kader van de
vergrijzing en de globalisering. Er
gaat geen dag voorbij of wij horen
of lezen over hervormingen bij
alle soorten firma’s in binnen- en
buitenland. Zoals gisteren bij Uni-
lever. «Zachte heelmeesters ma-
ken stinkende wonden», zo luidt
een oud gezegde. Yves Leterme
zal het voor de Franstaligen graag
vertalen.

Steun Leterme!
•Fam. Bonnevie-Peeters,
Wezembeek-Oppem
Wij zijn een Vlaamse familie in de
– spijtig genoeg – verfranste
randgemeente Wezembeek-Op-
pem. Vroeger was dit een Vlaams
dorp. In onze wijk woonden oor-
spronkelijk, 25 jaar geleden, bij-
na uitsluitend Vlamingen. Nu
gaat het om 60% Fransspreken-
den. Zij willen meer en meer
macht en de olievlek breidt zich
uit over Vlaanderen. Laat u niet
doen, Yves Leterme. Wij, Vlamin-
gen, staan achter u. 

Harde aanpak
•Romain Peeters, Attenrode
Vier jaar geleden hoorde ik Yves
Leterme tijdens een debat naar
aanleiding van de verkiezingen
zeggen: «B-H/V splitsen kost vijf
minuten werk.» Als ik nu zijn

vooruitgang (?) zie in het forma-
tieberaad, zal het precies iets lan-
ger duren. Of kan hij het niet? Doe
het zoals Luc Van der Kelen voor-
stelt: op de harde manier. De
zachte aanpak heeft bij de Frans-
taligen toch geen effect. Als Leter-
me niet slaagt in zijn opdracht,
denk ik dat er van de winst van
zijn partij bij de jongste verkie-
zingen niet veel zal overblijven bij
de Vlaamse verkiezingen in 2009.

Maatjesharing
•Maarten du Bois (Zeeviscenter
Fastfish), Zeebrugge
Ik werk al 30 jaar in de visserij-
groothandel en verkoop al net zo-
lang maatjesharing. Mijn vader
en beide grootvaders deden het-
zelfde. Ik heb in heel die periode
slechts één keer meegemaakt dat
maatjes licht gaven (zie krant van
vrijdag) en dat was in 1977. Ik had
de maatjes uitgestald in mijn be-

stelwagen voor de visserijdagen
in mijn geboortedorp. Toen het
donker was geworden en ik de
maatjes wilde uithalen voor de
verkoop, werd heel het voertuig
aan de binnenkant verlicht door
een groenachtig, fluorescerend
schijnsel. Het was prachtig om te
zien. Het fenomeen heeft zich
nooit meer herhaald.
Nadien deed ik wat opzoekingen.
Het verschijnsel wordt veroor-
zaakt door lichtgevende bacte-
riën die soms in symbiose leven
met hogere diersoorten. Beiden
halen er voordeel uit. Niet alle
bacteriesoorten zijn schadelijk
voor de mens. Lichtgevende bac-
teriën zijn erg gevoelig voor wa-
tervervuiling, o.a. door zware me-
talen. Bij vervuiling verdwijnen
ze dan ook spoedig. Deze bacte-
riën worden aangewend om de
kwaliteit van water te beoordelen
en om filters te testen. Ook in de
geneeskunde worden ze ge-
bruikt, bijvoorbeeld bij kanker-
onderzoek.
Als maatjes dus licht geven, wil
dat juist zeggen dat de kwaliteit
van het water waarin ze gevan-
gen werden erg goed is. Het heeft
zeker niets met bacteriologisch
bederf te maken. Collega De Roo
uit Ranst verdient een pluim!

Welvaart?
•Naam en adres bekend
Dank u, lezer Freddy De Vos (Dia-
loog van donderdag). Er zijn in-
derdaad nog veel mensen met
een laag inkomen. Zoals ik, al-
leenstaande en gehandicapte
mama die moet rondkomen met
789 euro per maand. Als ik al die
studies lees over de welvaart in
ons land, krimpt mijn maag. Ik
worstel steeds om alle rekenin-
gen betaald te krijgen. En waar
haal ik de 8.000 euro die ik moet
afbetalen aan het ziekenhuis?
Angst ook dat de regering nog wat
wil afromen. Als 40-jarige zou ik
aan pensioensparen moeten
kunnen doen. Maar dat kan ik me
niet veroorloven. Ik wil niet zielig
doen, maar het leven op deze ma-
nier is hard en stresserend.

Fernand Amandels, 050/59.96.22,
0494/57.63.68
Welke eerlijke vinder heeft mijn bril van
het merk ‘Ogli’ gevonden? De bril zat in
een harde zwarte houder met ritsslui-
ting. Ik ben hem kwijtgespeeld in de
streek rond Damme. Dank u. De vinder
wordt beloond.

G. Pepermans, Groeningenlei 65 b3,
2550 Kontich, 03/457.03.65, 
Pepermans@versateladsl.be
Over te nemen (wegens operatie): drie
kaarten voor de openluchtmusical ‘West
Side Story’ aan het Donkmeer in Berlare,
voor woensdag 22 augustus 2007, tegen
30 euro per kaart.

Vera Van Hees, Mercatorstraat 9-1, 
8380 Zeebrugge, 0494/08.57.06
Wie kan mij inlichtingen bezorgen over
Lea Verbocht? Ik zou graag opnieuw in
contact komen met mijn vroegere
vriendin. Vijf jaar geleden woonde zij op
Linkeroever in Antwerpen, met haar

man Willy Van Camp, die vroeger rijks-
wachter was. Lea heeft twee zussen,
Louisa en Irene. Ik werkte eind de jaren
’60 samen met Lea op de terminus aan de
Rooseveltplaats in Antwerpen.

Anja Wolput, Hofstade
anjawolput@hotmail.com
Wie heeft er op 20 juli foto’s genomen
van Clouseau tijdens de ‘Beleuvenissen’?
Wil u ze naar mij doormailen? Mijn foto-
toestel was stuk. Alvast bedankt. 

Alfons Van Hoydonck, 
Heidebloemstraat 79, 9100 Sint-Niklaas
Ik zoek de voormalige bewoners (of hun
familie) van het spoorweghuis aan de
halte Begijnendijk. Kunnen die mensen
mij oude foto’s van dat spoorweghuis be-
zorgen?

Willy De Cock, 
Brusselsesteenweg 162, 1730 Asse
Ik ben in het bezit van een handtekening
van Jacques Brel. Wie heeft er interesse?

OP ZOEK NAAR

«WEET ANNE MALHERBE WEL WAT DAT INHOUDT,
GESTAPO-PRAKTIJKEN?»
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