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Waarschijnlijk 
de beste jassen !

Zie de nieuwe winterkollectie en winkels op
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Voorontwerp bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek

Ter uitvoering van artikel 4bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004
houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet wordt bekendgemaakt dat
het voorontwerp bijzonder delfstoffenplan Vlaamse Leemstreek ter inzage van de bevolking ligt.

Elke burger krijgt de gelegenheid om op werkdagen gedurende de periode van 16 oktober tot en
met 17 november 2006 het voorontwerp in te kijken en adviezen, opmerkingen of bezwaren te
formuleren. U kunt het voorontwerp inzien:

- bij de dienst Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
North Plaza B, Koning Albert II-laan 7 (2e verdieping), 1210 Brussel,
jan.vanroo@lne.vlaanderen.be

- bij de buitendienst in Gent, Elfjulistraat 39b, Blok A, 9000 Gent,
jeanpaul.vanliefferinge@lne.vlaanderen.be

- bij de buitendienst in Hasselt, Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt,
eddy.leenders@lne.vlaanderen.be

- op de website van de dienst Natuurlijke Rijkdommen:
www.vlaanderen.be/natuurlijkerijkdommen.

Adviezen, opmerkingen of bezwaren bij dit voorontwerp moeten uiterlijk op 4 december 2006 op
een van de bovenvermelde adressen aankomen, hetzij per brief, hetzij per e-mail. Vermeld uw
naam en adres, alsook de specifieke titel of passage in het voorontwerp waarop uw advies,
opmerking of bezwaar betrekking heeft.

ANDERLECHT — Anderlecht en de Rode Duivels
hebben gisteren één van hun trouwste supporters
verloren. Jean Van Hauwermeiren, beter bekend als
‘Jeanke Foto’, is op 79-jarige leeftijd thuis overleden.
Veertig jaar lang was hij elke dag trouw op post in het
Constant Vandenstockstadion en bij de trainingen
van de Duivels. Steeds met zijn onafscheidelijke
fototoestel in aanslag. Jeanke Foto had een uniek
archief van meer dan 500.000 foto’s van Belgische
voetballers opgebouwd. Vaak mocht hij ook — als
enige — foto’s maken aan het kraambed van hun
kinderen. «Met Jeanke Foto verliest Anderlecht een
stukje familie», reageert Anderlechtbaas Michel
Verschueren aangeslagen.

Twee weken geleden zat Jean
Van Hauwermeiren nog met de
Rode Duivels mee aan tafel bij
de laatste interland op Belgi-
sche bodem. Vrijdag was hij
nog op de training van Ander-
lecht. «Ik ken Jeanke al jaren»,
zegt bondscoach René Vander-
eycken. «Hij liep al rond op An-
derlecht en de nationale ploeg
toen ik er nog speler was. Ik heb
hem gekend als trainer bij An-

Dui-
vels, waar
hij als trouwe
vrijwilliger op-
draafde als hulpje van de
trainers. Geen bal vloog buiten
het terrein of Jeanke raapte hem
op. Als spelers een drankje of een
nieuwe trui nodig hadden, was
Jeanke altijd de eerste om recht te
veren. «Het stadion is mijn twee-
de thuis», zei Jeanke in mei nog in
deze krant. «Ik mag overal komen,
maar het liefst van al ben ik op het
veld, tijdens de training. Als de
spelers opwarmen, zit ik altijd
klaar met drie of vier ballen. Dan
kan ik meteen een nieuwe bal
gooien als ze er één kwijt spelen.» 
Zijn mooiste herinneringen zijn
de titels van Anderlecht: «Ik heb
er 27 van de 28 meegemaakt. De
mooiste was misschien die 27ste
titel. Dat was het jaar van Vincent
Kompany. Die heeft 27 als rug-
nummer. En ik ben in 1927 gebo-
ren...»

ANDERLECHTMUSEUM
Zijn bijnaam ontleende Jeanke
Foto aan zijn onafscheidelijke
fototoestel. Als trouwste aller
supporters was hij kind aan huis
bij zowat alle spelers van Ander-
lecht en de Rode Duivels. Hij trok
de afgelopen 40 jaar zowat
500.000 foto’s van spelers. Op het

veld, in
de kleed-
kamers, maar
ook van hun
pasgeboren
kinderen in het
ziekenhuis of bij
hun trouwfeest. De
fotocollectie en verzameling
van Jean Van Hauwermeiren
zijn groot genoeg om een heus
Anderlechtmuseum mee te
vullen.
Gewezen Anderlechtmanager
Michel Verschueren wordt
even stil aan de telefoon als hij

het nieuws verneemt: «Dit is
een spijtig verlies. Héél Ander-
lecht zal dat beamenen. Jeanke
Foto was een stukje van Ander-
lecht: hij liep hier al rond voor-
dat ik manager werd. Jeanke
was een heel sympathieke fi-
guur die na al die jaren een écht
deel van de grote Anderlechtfa-
milie was geworden.»

PETER GORLÉ EN RUDY NUYENS

Slanke mensen 
zijn slimmer
LONDEN — Volgens een Franse
studie, gepubliceerd in het Britse
Neurology Journal, bestaat er een
link tussen je gewicht en je
cognitieve functies, je IQ dus. Vijf
jaar lang onderzochten weten-
schappers 2.200 volwassenen
tussen 32 en 62 jaar. Ze ontdek-
ten dat slanke mensen met een
Body Mass Index van 20 of minder
bij een woordenschattest 56 %
van de woordjes konden onthou-
den. Mensen met overgewicht,
met een BMI van 30 of meer, haal-
den niet meer dan 44 %. Mogelijke
verklaring is de vernauwing en
verharding van bloedvaten in de
hersenen. 

Mannen zijn echt
betere chauffeurs
DEN HAAG — Het was al een
volkswijsheid, maar volgens een
Nederlandse verzekeraar is het
nu ook bewezen: mannen rijden
beter dan vrouwen. Het verzeke-
ringsbedrijf Centraal Beheer
Achmea organiseerde een wed-
strijd voor mannelijke en vrou-
welijke chaufffeurs, 245.000 in
totaal. Samen deden ze meer dan
één miljoen proefjes om hun rij-
kunsten te bewijzen. De eind-
score wees uit dat mannelijke
chauffeurs het beter hadden ge-
daan in de wedstrijd dan vrou-
wen, maar het verlies van de
vrouwelijke deelnemersploeg
was nipt. Bij het inparkeren
scoorden de mannen 9,2 op 10, de
vrouwen haalden 8,8. De totaal-
score voor de heren was 7,9, tegen
7,4 voor de dames. (CVM)

Opnieuw 200
vluchtelingen 
uit Italiaanse
wateren gehaald
LAMPEDUASA — Voor de kust van
het Italiaanse eiland Lampedusa
onderschepte de lokale kust-
wacht zaterdagochtend 200
bootvluchtelingen. De 18 meter
lange sloep waarin de mannen
zaten, was in moeilijkheden ge-
raakt door het slechte weer. Een
dag eerder werden er al 
130 vluchtelingen van een boot
gehaald op dezelfde plek. (CVM)

Israëlische president
beschuldigd van

verkrachting
JERUZALEM —
De Israëlische
politie heeft de
procureur-gene-
raal ingelicht dat
er genoeg bewij-
zen zijn om pre-
sident Moshé Katzav (60) in staat
van beschuldiging te stellen voor
verkrachting. «Er is bewijs van
een hele reeks incidenten waar-
bij de president verscheidene
vrouwen die onder zijn gezag
werkten, zou hebben verkracht»,
aldus de politie.  Enkele ministers
vroegen al zijn ontslag. (PGL) Rts

Noord-Korea spreekt 
oorlogstaal na VN-sancties

PYONGYANG — Het Noord-Kore-
aanse regime reageert woedend
op de sancties die de VN-Veilig-
heidsraad tegen het land heeft
opgelegd. Er komt een embargo
op alle soorten wapens en alles
wat met kerntechnologie te ma-
ken heeft. 
Alle schepen die Noord-Korea
aandoen, kunnen worden 
geïnspecteerd. 
«Als de VS de druk op Noord-
Korea blijven opvoeren, zullen
wij deze druk als een oorlogsver-
klaring beschouwen», zei de
Noord-Koreaanse VN-ambassa-

deur Pak Gil-yon. Hij zei dat het
aannemen van de resolutie «dui-
delijk aantoont dat de Veilig-
heidsraad zijn onpartijdigheid
heeft verloren en verschillende
maten en gewichten hanteert». 
De sancties tegen Noord-Korea
komen er nadat het land een
kernproef had georganiseerd. 
Minister van Buitenlandse Zaken
Karel De Gucht (VLD) was giste-
ren tevreden over de sancties. «De
leiders van Noord-Korea leven in
een wereldvreemde bel en zijn
dus gevaarlijk», zei hij gisteren. 

(PGL)

Twintig truitjes per week. Dat was de omzet van Luciano
Benetton en zijn zus Giuliana nadat ze met één naaimachine
een eigen kledingbedrijfje waren begonnen.Veertig jaar la-
ter is Benetton uitgegroeid tot één van de succesvolste

kledingconcerns ter wereld, met meer dan 8.000 winkels
(waarvan een 20-tal in België) en een omzet van ruim 2 mil-
jard euro. Het Italiaanse familiebedrijf verwierf niet alleen
naam en faam met z’n kleurrijke creaties — en later met een

eigen Formule 1- raceteam — maar trok vooral de aandacht
met de schokkende en taboedoorbrekende reclamecam-
pagnes van huisfotograaf Oliviero Toscani. Een paar voor-
beelden uit 40 jaar ‘United Colors of Benetton’. Foto’s Benetton

De schokkendste campagnes 
in 40 jaar Benetton

Borstvoeding 
Een erg omstreden campagne was die met een
zwarte vrouw die een blanke baby de borst
geeft. Het beeld maakte hevige reacties los,
vooral in de Verenigde Staten waar de zwarte
gemeenschap de foto «racistisch» noemde. 

Pasgeboren baby
Deze foto van een pasgeboren baby die nog
vastzit aan de navelstreng en bedekt is met
slijm en bloed, moest volgens Benetton ‘hoop’
voorstellen. De campagne werd in verschillen-
de landen verboden wegens «schending van de
openbare orde».

Kussende non en priester Stervende aidspatiënt 
Een kussende non en priester veroorzaakten
vooral veel opschudding in de katholieke
wereld. Onder meer in Italië en de VS werd de
foto gecensureerd.

Heel veel kritiek kwam er ook op het beeld van
de 32-jarige aidspatiënt David Kirby, vlak na
zijn dood. De foto was weliswaar gemaakt met
de toestemming van zijn familie, maar de
campagne werd — «om ethische redenen» —
wereldwijd uitgespuwd. (JR) 

Fusiegesprekken
tussen Delhaize 
en Albert Heijn
opgeschort
BRUSSEL — De gesprekken over
een fusie of andere samenwer-
king tussen het Belgische Delhai-
ze en het Nederlandse waren-
huisconcern Ahold van Albert
Heijn zijn opgeschort. Dat heeft
de krant De Tijdvernomen. De on-
derhandelaars zouden niet met
elkaar opschieten en bovendien
was er de voorbije weken veel kri-
tiek op een samengaan bij de
financiële pers. De gesprekken
worden dus minstens tijdelijk in
de koelkast gestopt.

JACKSONVILLE — Een ouderpaar
uit Florida heeft zijn 9-jarige zoon
drie jaar lang opgesloten in zijn
slaapkamer, waar het kind be-
waakt werd door camera’s. Nie-
mand merkte dat omdat de vader
toestemming had gekregen voor
thuisonderwijs, aangezien het
gezin afgelegen woont. De moe-
der leeft gescheiden van haar
man en vertelde in een Ameri-
kaanse krant dat haar zoon hy-
peractief zou zijn en zijn vader
zou hem hebben willen bescher-
men. Volgens de Amerikaanse
media is de vader woensdag ge-
arresteerd. De moeder zou vrij-
dag aangehouden zijn. De politie
vond de jongen enkel met onder-
goed aan zittend op z’n bed, ter-
wijl hij naar autoraces op televisie
keek. Hij mocht maar één keer
per dag naar het toilet en moest
zijn eigen eten bereiden. (KDM)

Ouders sluiten
zoon (9) 

drie jaar op

Moeder Michelle en vader 
Randall Warren Piercy. Foto’s AP

‘JEANKE FOTO’ (79) WAS 
40 JAAR TROUW OP POST BIJ

ANDERLECHT EN RODE DUIVELS

derlecht en de nationale ploeg.
Jeanke was er altijd. In regen en
wind. Bij de Rode Duivels maakte
Jeanke de laatste jaren in de prak-
tijk deel uit van de staf: hij zat
mee op de spelersbus en zat en-
kele weken geleden nog bij ons
aan tafel, samen met alle spelers.
Iedereen zal hem missen.»
Veertig jaar lang was Jeanke Foto
elke dag te vinden op Anderlecht
of bij de trainingen van de Rode

Mascotte
van Belgisch 
voetbal 
overleden

Mascotte
van Belgisch 
voetbal 
overleden

‘Jeanke Foto’ met zijn 
onafscheidelijk fototoestel.

Hij bouwde een uniek archief
op met foto’s van Belgische

voetballers. Foto Belga
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Wetenschapster Christine Van Broeckhoven (53) is
wereldtop in het onderzoek naar de erfelijkheid van
Alzheimer. Haar snelle verstand, haar adoratie voor
het complexe van de hersenen, het vastbijten: het
maakte dat ze als werkloze met een nepstatuut vanuit

het niets een eigen, internationaal geroemd laborato-
rium voor neurogenetica uit de grond stampte aan de
universiteit in Antwerpen. Het brein is belangrijk, maar
branie misschien nog meer in de wereld van de weten-
schap waar nog altijd te veel testosteron borrelt. Van

Broeckhoven schreef een boek over de inhoud van haar
werk en over de kleine veldslagen die ze ervoor moest
vechten. Over haar wortels en over haar geliefden en
hoe beiden haar beïnvloedden. Uw krant brengt een
exclusieve voorpublicatie, in drie afleveringen. 

«EEN VROUW BESTAAT NIET 
IN FUNCTIE VAN HAAR MAN»

gebracht. Marc had een mooie echt-
genote, met prachtige volle lippen die
gestift waren. Ik weet nog dat Paul dat
ook vond en wenste dat ook ik lipstick
op zou doen. Uiteindelijk heb ik toe-
gegeven. Ik wilde het weekend niet
verknoeien. 
Marc en ik zijn op het eerste gezicht
totaal verschillende mensen. Hij heeft
de ziel van een kunstenaar. Hij is nooit
met exacte wetenschappen bezig ge-
weest en hij heeft geen logische geest.
Hij staat als journalist en kunstcriticus
met beide voeten in het veld. Dat is de
reden waarom we elkaar aanvullen. Ik
heb zijn avontuur nodig. De dynamiek

waarmee hij zich voor artiesten inzet.
Het enthousiasme waarmee hij beel-
dende kunst omarmt en altijd weer
met iets nieuws thuiskomt. Hij is, net
als ik, een levensgenieter. We hebben
niet veel nodig. Geld is hierbij prettig
maar bijkomstig. Vandaag, na bijna
vijfentwintig jaar, kan ik met Marc nog
altijd een heel intens gevoel van saam-
horigheid hebben. Met kinderen kun
je ook zo’n intense band hebben, maar
de basis en het verloop van die relatie is
verschillend. Kinderen zijn een deel
van je zelf, en een partner is een
vreemde die in je leven komt. Kinde-
ren voed je op om ze te laten gaan. Je
bent verplicht om hen hun eigen weg
te laten zoeken, los van jou. Partners
kiezen ervoor om samen te evolueren. 
We spreken met elkaar over onze ver-
langens en gevoelens, over wat ons
zorgen baart en wat ons blij maakt,
urenlang. Vroeger kende hij mijn ex-
perimenten tot in de details. We heb-
ben een appartementje in Wenduine.
Ik hou van de zee, van de ruimte en van
de horizon. Marc en ik maken al pra-
tend lange wandelingen, van Wendui-
ne naar De Haan. In De Haan drinken
we in café De Torre een koffie met een
glaasje Filliers, en dan nemen we de
tram terug naar huis. Mijn tweede re-
latie heeft mij geen kansen ontnomen,
maar gegeven. 

MAJEURE DEPRESSIE 
De voorgaande woorden lijken een
vanzelfsprekendheid. Het gemak
waarmee ze opgeschreven worden, is
echter veel groter dan het gemak
waarmee ze zich in een relatie neste-
len. Ook wij hebben een diepe crisis
gekend, die er zelfs heeft toe geleid dat
we twee jaar uit elkaar zijn gegaan, van
1992 tot 1994. Ik gleed af naar de diep-
ste zwaarmoedigheid. Mijn zelfbeeld
was opnieuw ontzettend laag. Als
vrouw en als partner vond ik mezelf
volstrekt waardeloos. Ik heb in 1992,

tijdens het ‘toppunt’ van mijn majeure
depressie, absolute, professionele top-
resultaten behaald. Maar sociaal en
persoonlijk was ik een wrak. Ik leed
aan alle symptomen van een ernstige
depressie: gebrek aan levenslust,
slaapproblemen, lusteloosheid, ge-
wichtsverlies, stemmingswisselingen,
suïcidale neigingen… 
Wat ik ook deed, ik absorbeerde alleen
maar zwart. De wereld om mij heen
was kleurloos. Alles was negatief. Ik
was altijd onafhankelijk en zelfstandig
geweest, en voelde me nu, behalve tot
werken, nergens toe in staat. Dat ik me
in mijn werk kon verstoppen, is mijn
geluk geweest. Op het werk, de univer-
siteit, ben ik goed geholpen door
enkele vrouwen in mijn team. Zij
praatten met mij. Ik praatte vooral met
hen. Zij hebben me mee door deze
moeilijke periode geloodst. 
De morfologie van hersenen van
depressieve mensen vertoont geen
afwijking. Het zijn de chemische pro-
ducten die de hersenen aan het werk
zetten, de zogenaamde neurotrans-
mitters, die uit balans zijn. Neuro-
transmitters brengen signalen over. Ze
werken hoofdzakelijk op basis van drie
stoffen: serotonine, noradrenaline en
dopamine. Antidepressiva zijn medi-
cijnen die deze chemische balans weer
trachten te herstellen. Eén keer ben ik
bij een psychiater geweest. Ik kwam

nog zieker en zwaarmoediger uit zijn
kabinet dan dat ik er binnengegaan
was. Toch is dat ene bezoek zinvol ge-
weest: ik heb toen besloten dat ik op
eigen kracht zou proberen om uit dat
moeras te klimmen. Dat ik die wil
vond, heeft alles met mijn persoonlijk-
heid te maken. Niet iedereen is ertoe
in staat. Het is zelfs niet raadzaam. Een
combinatie van medische en thera-
peutische hulp is aan te raden. 
Mijn therapie bestond uit lezen over
depressie. En ik heb schriften volge-
schreven, vaak terwijl de tranen over
mijn wangen liepen. Vaak zat ik in een
café of restaurant. De garçons wisten
niet wat ze met me aan moesten; men-
sen die in hun eentje zitten schrijven
en huilen, behoren niet tot de meest
aanspreekbare soort. Het vergde veel
moed en inspanning om aan mezelf en
mijn genezing te werken. Maar ik heb,
ondanks dat enorme zwarte gat dat me
langs alle kanten omringde, toch ver-
trouwd op of geloofd in een betere toe-
komst. Na een tweetal jaren voelde ik
weer sprankeltjes energie vrijkomen.
Wie positief is, kan relativeren, en wie
kan relativeren, zal gemakkelijker op-
lossingen vinden voor zijn problemen.
Mijn karakter is sterker geworden.
Mijn overtuigingen zijn sterker. Mijn
interesses groter en dieper. Mijn bele-
ving van de wereld intenser en voller.
Ik heb nu een positief beeld van me-
zelf. Ik heb me nooit geschaamd voor
mijn depressie. En ik heb mogen vast-
stellen dat mijn openheid ook andere
mensen heeft aangemoedigd om het
taboe van hun depressie uit hun leven
te schrappen. Een goede zaak. 

Gebaseerd op: ‘Brein en branie. Een
pionier in Alzheimer’ van Christine Van
Broeckhoven. Uitgegeven bij Houtekiet,
eerstdaags in de winkels. 
Bewerking: Annick De Wit 

Voor de talloze experimenten die ik in
de jaren tachtig heb gedaan, als eerste
in België, gebruikte ik bijna altijd mijn
eigen bloed. Dat liet ik prikken aan de
overkant, in het universitair zieken-
huis. Ik heb een genbank samen-
gesteld. Die is er nog altijd. Een gen-
bank — een verzameling van erfelijk
materiaal — verkreeg ik door DNA in
stukjes te knippen. Vandaag bestaan
van alle genetische codes catalogi. We
kunnen alles opzoeken, en alles is ge-
boekstaafd. Maar twintig jaar geleden
niet. Alles was toen nieuw. Het was
zoeken en soms vinden. Het is mijn
gelukkigste periode geweest. 

PAPATEST EN DE BENDE
Ik paste de nieuwe technieken die ik
had uitgevonden toe op de papatest.
We hadden de tijdsgeest mee. Het was
in die periode dat de wetgeving van de
natuurlijke kinderen gewijzigd was en
dat, bij ontkenning van vaderschap,
een test gevraagd werd. De tests ble-
ken ook lucratief, en dat was meege-
nomen, want ons laboratorium kon in
de beginfase op weinig financiële
steun rekenen. Als enkele heren in lan-
ge jassen zich bij ons laboratorium
aanmeldden, wisten we dat de gerech-
telijke politie en het gerecht een be-
roep op onze DNA-kennis kwamen
doen. Het allereerste forensische on-
derzoek dat ik heb gedaan, betrof een
meisje dat op nieuwjaarsnacht ver-
kracht en vermoord was. Uit het ‘ma-
teriaal’ na de vaginaspoeling hebben
we de genetische vingerafdruk van de
dader gedistilleerd. Die bekende. Aan
de DNA-zoektocht naar de leden van
de bende van Nijvel heb ik ook nog
actief meegewerkt.

DE EERSTE GROTE STAP
In 1987 kreeg ik met ons onderzoeks-
werk naar Alzheimer een eerste publi-
catie in de toonaangevende, weten-
schappelijke uitgave Nature. Er volg-
den er nog. In 1993 kreeg ik de spraak-
makende Amerikaanse Potamkin Prijs,
uitgereikt door de American Academy
of Neurology in New York. Internatio-
naal was mijn naam en faam gevestigd
en daar trok ik, tijdens het verwerven
van internationale onderzoeksfond-
sen, graag voordeel uit. Op dit moment
zijn vier alzheimergenen geïdentifi-
ceerd, onder meer dankzij het werk
van ons team. Maar in feite zijn alle be-
vindingen van de afgelopen vijftien
jaar slechts het topje van de ijsberg. 
Dementie kan vandaag nog steeds niet
voorkomen, stopgezet of genezen wor-
den. De ontwikkeling van de ziekte
kan, dankzij medicatie, wel één tot
twee jaar vertraagd worden, op voor-
waarde dat in een vroegtijdig stadium
met de medicatie gestart wordt. Meer
aandacht voor hersenonderzoek kan
de toegepaste medicatie in een hogere
versnelling zetten. Stel dat mensen tot
hun honderdste levensjaar een helde-
re geest kunnen hebben! Ik zou dat
graag helpen waarmaken. 

LIEFDE EN EIGENWAARDE 
Het is merkwaardig hoe snel jonge
vrouwen, meisjes — en ik was daar één
van — zich laten meeslepen door de
overmacht van mannen en door de
overmacht van de maatschappelijke
‘normen’. Paul, mijn ex-man, wilde dat
ik hoge hakken droeg. Hij wilde dat ik
mijn nagels lakte, en een permanent in
mijn mooie, steile haren deed. Ik heb
mijn nagels een enkele keer gelakt. Ik
heb twee mislukte pogingen om mijn
haar te doen krullen achter de rug. Ein-
deloze discussies zijn eraan voorafge-
gaan. Toen al leefde in mij een sterke
emancipatiedrang. Ik moest alleen nog
met vallen en opstaan de wegen
zoeken om die drang te uiten. Ik was
een prille twintiger, ik moest nog leren
hoe ik, ook in een relatie, mezelf kon
zijn. Maar het overkwam me dus dat ik
de vrouw speelde die hij wilde. Mijn
zelfbeeld was erg laag. Ik kon in die tijd

ook nog niet op professionele erken-
ning rekenen. Ik moest me nog
bewijzen. Ik besefte dat het met mijn
leven en mijn relatie niet snor zat. Dat
besef was er trouwens al voor ik
trouwde. Maar ook hier heeft mijn
vertrouwen in het leven en in de mens
me parten gespeeld. Ik dacht dat alles
wel goed zou komen. Ik heb met dat
huwelijk niemand een dienst bewe-
zen. 
Mijn ex-man en ik zijn, na zeven jaar
huwelijk, niet bepaald als vrienden uit
elkaar gegaan. Toch heb ik toen, en ik
spreek dan over het begin van de jaren
tachtig, voor co-ouderschap gekozen.
En dat in een tijd dat het nog werkelijk
not done was. De regeling moest bij de
notaris officieel worden vastgelegd.
Andere procedures bestonden nog
niet. Ook al wilde ik absoluut scheiden,
ik vond dat ik de plicht had om mijn
dochter evenveel recht op haar vader
als op mij te geven. Mijn moeder heeft
me mijn scheiding zeer kwalijk geno-
men. Ze was ook erg geschrokken. Zij
kende mij als iemand die geen misluk-
kingen toegaf, iemand die volhield.
Eén uitspraak van haar volstaat als uit-
leg: ‘Uw leven is waar uw man is.’ Zij
vond dat ik faalde in mijn vrouw-zijn.
Zij meende, en ik geloof dat ze die me-
ning vandaag nog is toegedaan, dat een
vrouw bestaat in functie van haar man. 

‘DIE ZAL IK HEBBEN’ 
Na mijn scheiding huurde ik in Mortsel
een klein appartementje, waar ik met
onze dochter Jessica ging wonen. Ik
was werkloos en bezat absoluut niets.
Het is in die periode dat Marc opnieuw
in mijn leven kwam. Ik zeg opnieuw,
want we kenden elkaar van op de uni-
versitaire campus. We waren allebei
praeses in de studentenvereniging die
heel wat alternatieve en linkse politie-
ke manifestaties organiseerde. Een in-
trigerende, nieuwe wereld. Al in die
studententijd had Marc een oogje op
mij, vertelde hij, vanaf het moment dat
hij mij voor de eerste keer zag in de eet-
zaal van de universiteit. Ik — wespen-
taille, blond, met een minirokje en van
een gezonde boezem voorzien — stap-
te naar de zelfbediening. Hij zat met
een vriend aan tafel. En die vriend zei:
‘O, die wil ik graag hebben.’ Waarop
Marc dacht: nee, dat kun je vergeten,
die zal ík hebben. 
Na onze studies zijn we elk onze eigen
weg gegaan. Ik trouwde, hij trouwde.
En toch zijn we elkaar ook tijdens die
periode nooit echt volledig uit het oog
verloren. Paul en ik, en Marc met zijn
toenmalige vrouw hebben zelfs samen
ooit een vakantieweekend door-

Mensen die tot
hun 100ste helder
van geest zijn: ik

wil dat helpen
waarmaken

Begin jaren tachtig, met haar tweede echtgenoot Marc. «Mijn tweede
relatie heeft mij geen kansen ontnomen, maar gegeven.» Foto PN
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in haar labo, 
met haar team. 
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MORGEN (SLOT): ‘Mijn broer Paul’
en ‘Sabat in San Diego’
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