
« Tout bœuf est une vache »

Il  était un pays qui adorait le fromage, le beurre et la crème, les yaourts et 
le lait.  Pour assouvir sa faim et étancher sa soif, il comptait sept millions 
de vaches, des chèvres et des brebis.
Survint une maladie qui décima le cheptel: le lait manquait au pays.  La 
presse s’en inquiéta; l’assemblée en discuta; le gouvernement en décida.
Une nouvelle loi fut votée d’urgence.  Son seul et unique article déclara: 
« Tout bœuf est une vache ».
Dès le surlendemain, le ministre visita une laiterie, et les journalistes 
parcoururent les campagnes.  Mais ce qu’ils virent les dépita: malgré la 
toute nouvelle loi, la production de lait n’augmenta pas.

Je hebt het verhaal wel begrepen:  Het land heeft melk te kort.  Er 
komt een nieuwe wet, die stelt dat voortaan alle ossen koeien zijn.  
Toch gaat de productie niet omhoog.  Het lijkt vanzelfsprekend, maar 
voor velen is het dat niet.  Getuige artikel 17 van de Franse wet van 14 
maart 2011, waar staat:  "Sous réserve des dispositions de la présente 
loi, dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot : « vidéo-
surveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection »."
[Onder voorbehoud van de bepalingen van onderhavige wet, wordt in 
alle wet- en regelgevende teksten het woord « camerabewaking » 
vervangen door « camerabescherming ».]

1 / 4



Dit is Escobècques, een gemeente van 304 inwoners (2011), op 10 
km van het centrum van Lille.  Op 11 oktober beschreef La Voix du 
Nord de zorgen van de burgemeester.  De gemeenteraad besliste 
eerder zeven bewakingscamera's te laten installeren in het dorp, voor 
een bedrag van 150.000 euro, waarop de Staat (de Préfecture) 40% 
subsidie geeft.  Blijft een kostprijs van 90.000 euro, of 300 per 
inwoner.  De offertes waren echter nóg hoger dan dat bedrag.  De 
burgemeester hoopt nu dat een nieuwe aanbesteding, met draadloze 
beeldoverdracht van de camera's naar het gemeentehuis, meer 
acceptabele prijzen oplevert.
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En dit is Warneton, een gemeente van 224 inwoners (2011), op 17 
km van het centrum van Lille.  Dit kleine grensdorp op de Leie is het 
resulaat van een gemeentefusie (!) uit 1946, waarbij de nóg kleinere 
gemeenten Warneton-Sud en Warneton-Bas samensmolten.  Beide 
dorpen — in feite gehuchten — waren al wat aan Franse zijde overbleef 
van het (Belgische) grensstadje Warneton (Waasten) en van het (ook 
Belgische) dorp Bas-Warneton (Neerwaasten) na de Frans-Oostenrijkse 
grensonderhandelingen in de achttiende eeuw.
Ook Warneton kwam met camera's in het nieuws.  Op 22 oktober 
bracht La Voix du Nord een interview waarin de burgemeester zijn 
projecten en realisaties beschrijft.  Er komen acht bewakingscamera's 
in het dorp (dat is één per 28 inwoners), waarvoor in het gemeente-
huis (dat je op de foto ziet — in feite een oud café) een lokaal werd 
ingericht.  Zegt de burgemeester: "Cela permettra de limiter la 
délinquance, et c'est important dans une ville frontalière comme la 
nôtre" — waarmee we meteen weten dat ook aan Franse kant de 
boeven van de overkant komen.
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Die kleine dorpen buiten de stad — maar wel kortbij — hebben in 
de voorbije decennia talrijke villaverkavelingen laten aanleggen ["des 
lotissements avec des pavillons", zegt men in het Frans, voor een 
product dat toch wat anders dan in België is, veel uniformer vooral], 
om wat extra belastingsinkomsten te hebben, en misschien een dorps-
schooltje open te houden.  De mensen die er kwamen wonen — een 
huis met een tuintje, weg van de stad en haar drukte — zijn geen 
dorpelingen geworden.  Overdag is er in die verkavelingen nagenoeg 
niemand thuis, en de huizen, de tuinen en de paden, de doodlopende 
straten en cul de sac zijn bekwaam aan elke blik onttrokken.  Een 
paradijs voor inbrekers.  Nu komen er camera's, voor een bedrag 
waarmee je enkele jaren een garde champêtre betalen kan. 

jef, oktober 2014

foto's Jef Van Staeyen   —   de os komt uit het Marais Poitevin (mei 2014) 
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