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KORTRIJK WAREGEM MENEN
Culturele werkgroep is verbolgen: “Vlassersmeisje is helemaal niet naakt”

Naakt Minneke is niet welkom op Facebook
BISSEGEM

Blote borsten of niet? De
mascotte van Bissegem, het
vlassersmeisje Minneke, mag
niet op Facebook wegens te
onzedig en naakt. Maar het
kind heeft kleren aan.
KRIS VANHEE

VKK

Gebiedswerker in Kortrijk Tim
Hautekeete viel van zijn stoel
toen hij van Facebook de melding
kreeg dat 't Minneke in Bissegem
niet op zijn advertentie mocht
staan. Minneke is het Bissegemse vlassersmeisje. Het beeld
werd onthuld op zaterdag 9 juli
2005. Het straalt de eigenheid
van Bissegem uit door te verwijzen naar het rijke vlasverleden,
naar het volkslied Minnekjie noar Bissegem gewist... , en naar het
werkwoord ‘minnen’ (houden
van).

Deze advertentie mag van Facebook
niet verschijnen: te aanstootgevend...
W

CARLOS DUBUCQUOY
CULTURELE WERKGROEP

“Het is een creatie van de kunstenaar Jef Claerhout”, zegt Carlos Dubucquoy van de culturele
werkgroep.
“Het idee kreeg vorm onder impuls van de culturele werkgroep
Bissegem en werd mogelijk dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers en verenigingen. Eigenlijk
hadden we nog een andere creatie, een van Rik Vermeersch. Die
had een Minneke getekend die
haar lokken tot aan haar voeten
had en haar dat uitmondde in een
vlaskapel. Dat meisje was écht

Minneke staat al sinds 2005 in Bissegem. En dankzij Facebook praat iedereen weer
over haar. “In Amerika schieten ze mensen neer en Facebook valt over een paar borsten.”
W

naakt. Het beeld van Jef Claerhout is geen naakt meisje. Ze
draagt een rok die je achteraan
duidelijk opmerkt, want ze staat
in een halve deuropening. Vooraan draagt ze een bloes. Je ziet
duidelijk haar gladde armen en
dan haar bovenarmen waaraan je
merkt dat ze een kledingstuk
draagt. Hebben we daar ooit reactie op gekregen? Jawel, van de

pastoor. Die kwam ons zeggen
dat hij blij was dat er geen naakt
Minneke op de Plaats stond.”

Briek Schotte
Dubucquoy kan er hartelijk om
lachen, anderzijds vindt hij het
triest. “Nooit ofte nimmer heeft
iemand het beeld beklad. Niemand heeft het een beha aange-

Menen wil Frans-Belgisch commissariaat aan grens
MENEN

Binationale patrouilles zijn niet
nieuw, maar opvallend gisteren
was dat de Franse en Belgische
agenten met de motorfiets op pad
gingen. Het is trouwen de bedoeling dat hun samenwerking wordt
geïntensiveerd. “In plaats van
twee keer per maand zal er vanaf
In en rond Menen werd gister- nu vier keer samen worden gepamiddag een speciale politieactie trouilleerd”, zegt burgemeester
gehouden. Agenten van de politie- Martine Fournier (CD&V).
zone Grensleie patrouilleerden
samen met de Franse politie om Samen veiligheid bewaken
‘rodeorijders’ te klissen. Het ging
vooral om Franse motor- en quad- “Het is echt frustrerend dat dierijders die de verkeersveiligheid ven die hier iets stelen zomaar de
in gevaar brengen.
grens over vluchten om ‘safe’ te
“Het probleem is dat de Franse zijn”, zegt ze. “Door de samenwerpolitie hen niet mag blijven ach- king met de Franse agenten te op- W De Belgische en Franse agenten zullen nu vier in plaats van twee keer per maand
tervolgen zodra ze met hoge snel- timaliseren kunnen we de daders samen patrouilleren. “Het is echt frustrerend als dieven zomaar kunnen vluchten.”
heid vluchten. In België geldt die wel achtervolgen en staande houlimiet niet, zodat wij de collega’s den. Ons streefdoel is eigenlijk dagen per week de veiligheid in criminaliteit, op evenementen zokunnen helpen”, zegt commissa- een gemeenschappelijk commis- het grensgebied bewaken.”
als Grensrock of de kerstmarkt in
ris Stefaan Vannieuwenhuyse van sariaat aan de grens, waar Franse De binationale patrouilles wor- Lauwe en voor verkeerscontroles
de politiezone Grensleie.
en Belgische agenten samen zeven den nu al ingezet tegen de grens- zoals gisteren. (gsd)

Motards van de Belgische en
Franse politie hielden gisteren in Menen een ‘antirodeoactie’. “Ons streefdoel is een
gemeenschappelijk commissariaat.”
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“Zelfs de pastoor was blij
dat ze kleren aan had”
LOH

Heeft u
nieuws?

daan of er aanstoot aan genomen.
Dit is een kunstwerk. En ondertussen is Minneke het logo van
Bissegem. Dit is eigenlijk ook tragisch. In Brugge staat ook een
dergelijk beeld van Claerhout. En
wat met de blote borsten die
grootmeesters als Rubens tekenden?”
Het enige voordeel is dat Hautekeete nu gratis reclame krijgt
voor zijn informatiemarkt.
“In Amerika schieten ze om de
haverklap mensen neer, en dan
valt Facebook over een paar borsten”, zegt Hautekeete.
Jef Claerhout is een Belgisch
beeldend kunstenaar. Van hem
bestaan heel wat bronzen beelden of kunstwerken. Met verschillende las- en vervormingstechnieken vertelt hij in metaal
de verhalen die zijn grootvader
hem als kind vertelde. Ook maakte hij een aantal meer realistische beelden van figuren zoals
bijvoorbeeld Briek Schotte.

