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De opmerkelijkste mensen van 2002
De Amerikaanse president, George Bush, is de Man van 2002. Premier Guy Verhofstadt is
de meest markante Belg van vorig jaar. Alan Greenspan en Wim Duisenberg waren de
machtigste monetaire autoriteiten. Ariël Sharon en Yasser Arafat vochten het meest
gecoverde internationale conflict uit. Etienne Schouppe, Karel Vinck en Christian
Heinzmann speelden de hoofdrol in het meest opzienbarende binnenlandse dossier. En
Isabelle Durant was de meest besproken vrouw. De maatstaf voor al deze beweringen:
hun aanwezigheid op de 255 voorpagina's uit 2002 van De Financieel-Economische Tijd.

Wie is de Persoonlijkheid van het Jaar? Het
is een van die populaire vraagjes die
meerdere media bezighouden. Meestal
stellen de redacties een lijstje van vijf of tien
namen op, waaruit de lezers, kijkers of
luisteraars dan hun Man of Vrouw kunnen
nomineren. Het is een subjectieve oefening:
mensen die in het najaar de media
beheersten, hebben meer winstkansen dan
de stilaan vergeten gezichten van het
voorjaar.
Deze krant kiest voor een zuiver kwantitatieve - en dus objectieve - benadering: we gaven punten aan alle personen die de 255
voorpagina's die De Financieel-Economische
Tijd in 2002 sierden. Namen die in titels
voorkwamen, kregen meer punten dan de
vermeldingen in de ondertitels. Foto's leverden extra punten op. Het openingsverhaal
eveneens. Voor elke afzonderlijke maand
waarin de prominenten de voorpagina halen,
werden bijkomende punten toegekend. Op
deze manier kregen 238 mensen een vermelding. De lijst van vijftig meest geciteerde
namen vindt u hieronder.
SUPERMACHT
George Bush (1) kreeg de meeste punten.
Dat is niet alleen een objectieve vaststelling,
het is ook de logica zelf: de Amerikaanse president drukte van begin tot eind 2002 zijn
stempel op het wereldnieuws. Hij roerde zich
in het Palestijns-Israëlische conflict. In het
najaar werd zijn veiligheidsbeleid het
topnieuws, vooral dan het hoofdstuk over
'preventieve acties' tegen 'vijanden' als
Noord-Korea en natuurlijk Irak. Ook zijn toespraken over de Amerikaanse bedrijfsschandalen gingen de wereld rond.

Bovendien is het van Ronald Reagan geleden dat de president in die mate de arrogante
Amerikaanse suprematie verpersoonlijkt.
Hoewel het economische beleid van Bush
bezwaarlijk succesvol kan worden genoemd,
zorgden zijn autoritaire buitenlandse standpunten voor een toenemende populariteit en
een klinkende Republikeinse overwinning in
het Amerikaanse parlement.
De andere Amerikaanse toppolitici moeten
zich getroosten met een plaatsje in de
schaduw. Het is tekenend dat vice-president
Dick Cheney (216) in onze lijst zelfs wordt
voorafgegaan door vader George Bush (209)
en broer Jeb (210). Alleen de voormalige president Jimmy Carter (90) en de minister van
Buitenlandse Zaken, Colin Powell (24), halen
een plaatsje bij de eerste honderd. Powell
maakte in april een opgemerkte trip naar het
Midden-Oosten. Carter, een notoir tegenstander van het Amerikaanse Irak-beleid,
kreeg in oktober de Nobelprijs voor de vrede.
MIDDEN-OOSTEN
Het Israëlisch-Palestijnse conflict, met bijna
dagelijks nieuws over zelfmoordaanslagen en
vergeldingsacties, is een van de trieste
hoogtepunten van 2002. De twee protagonisten, Yasser Arafat (4) en Ariël Sharon (7),
waren in de lente niet uit de actualiteit weg te
branden. April was voor allebei een topmaand, met onder meer het grote dodental in
het vluchtelingenkamp Jenin, de Israëlische
aanval op de Palestijnse stad Ramallah en
het bezoek van Powell.
De kwestie-Irak werd wat minder over onze
voorpagina uitgesmeerd. Saddam Hoessein
(57) haalt de top-50 niet. Net zo min
overigens als die andere Grote Vijand, de onvindbare Osama bin Laden (58). Dyab Abou

Jahjah (71), de Belgische'volksvijand'die het
in enkele maanden tot BV schopte, kreeg in
deze krant een stuk minder aandacht dan in
de meeste andere media.
George Bush hoeft overigens niet het conflict
in het Midden-Oosten te regelen, zijn regering
te herschikken of de Amerikaanse bedrijfsleiders te reprimeren om wereldnieuws
te maken. Een simpele verspreking is voldoende. In februari zei Bush dat hij met de
Japanse premier, Junichiro Koizumi (111),
een onderhoud had over 'devaluatie', wat
prompt tot paniek in de marktenzalen en een
koersval van de yen leidde. Bush en Koizumi
hadden het echter over 'deflatie', bleek kort
nadien.
Romano Prodi (8), de voorzitter van de Europese Commissie, is een graag geziene figuur op onze voorpagina's, onder meer omdat hij het Stabiliteitspact 'stupide' vindt. Prodi
moest zich ook danig weren om de macht te
vrijwaren van zijn Commissie tegenover de
lidstaten van de eurozone. De andere
mediagenieke wereldleiders zijn Tony Blair
(50), Thabo Mbeki (59), Gerhard' Schröder
(68), Vladimir Poetin (96), Javier Solana
(104) en Hu Jintao (115).
Jacques Chirac (16) werd na een tweestrijd
met de verrassend populaire extreem rechtse
kandidaat Jean-Marie le Pen (54) begin mei
herkozen als Franse president. In die periode
werd de Nederlandse politicus Pim Fortuyn
(34) doodgeschoten, enkele weken voor de
Nederlandse parlementsverkiezingen. Die
draaiden uit op een overwinning van CDAlijsttrekker Jan Peter Balkenende (32). De
nieuwe politieke formatie Lijst Pim Fortuyn
(LPF) werd prompt de tweede grootste partij.
Samen met de liberale VVD vormden ze een
regering, die wegens intern geruzie bij LPF in
oktober al viel.
BELGISCHE POLITIEK
Premier Guy Verhofstadt (2) moet nipt de
duimen leggen voor Bush. Nochtans kwam
ook hij gedurende heel 2002 in het nieuws.
Net als Bush haalde Verhofstadt punten in
negen van de twaalf maanden. In augustus
en oktober was de premier zelfs de primus,
dankzij respectievelijk de Nepal-kwestie en
de begrotingsplannen.
De VLD heeft opvallend veel mandatarissen
die geregeld in de krant staan. Naast Ver-

hofstadt halen onder meer de ministers Jaak
Gabriels (20), Dirk van Mechelen (21), Patrick
Dewael (27), Marc Verwilghen (29) en Guy
Vanhengel (44) de top-50. In de hoek van de
sp.a krijgt de federale minister van Begroting,
Johan vande Lanotte (15), meer aandacht
van deze krant dan de populaire Steve
Stevaert (36). De al even populaire Bert
Anciaux (19) zag zijn Spirit-partij verschrompelen en diende begin juli totaal onverwachts
zijn ontslag als minister in.
Louis Michel (60) van MR wordt algemeen
beschouwd als de tweede sterke man van
politiek België, maar scoort in onze lijst
relatief slecht. Zijn partijgenoot Didier
Reynders (6) noteert veel hoger. De minister
van Financiën is voor een krant als De Tijd
dan ook een van de belangrijkste figuren.
Reynders haalde al in januari de grootste
oogst binnen, met de hervormingsplannen
voor
de
vennootschapsbelasting.
Zijn
werkzaamheden rond financieel toezicht en
aandelenoptieplannen werden eveneens op
de voet gevolgd.
De groenen deden het goed als nieuwsbrengers. Magda Aelvoet (22) kreeg
aandacht voor haar problemen met het
Voedselagentschap in februari, en haar
ontslag als minister naar aanleiding van de
Nepal-kwestie in augustus. Partijgenoot Jef
Tavernier
(28)
volgde
Aelvoet
op.
Partijgenote Vera Dua (39) was in de weer
met broeikasgassen en mestquota. Mieke
Vogels (95) is de vierde Agalev'er in de top100. De oppositie, daarentegen, is nergens te
bespeuren. Pieter de Crem (194) is de enige
van de CD&V die de top-200 haalt.
TREINEN EN VLIEGTUIGEN
Geen enkele vrouw doet beter dan Ecolofrontvrouw en minister van Mobiliteit Isabelle
Durant (14). In mei moest Durant zich schrap
zetten om het geknoei rond de aanstelling
van Christian Heinzmann (11) als gedelegeerd bestuurder van de NMBS te overleven. Heinzmann, de topman van Luxair,
werd eind april met veel bombarie binnengehaald als de opvolger van Etienne Schouppe (9). Amper een week later bleek dat
Heinzmann helemaal geen zin had om in de
gegeven omstandigheden spoorbaas te worden. De daaropvolgende klucht over vermeende afdreigingen en twee versies van
ontslagbrieven bezorgde Heinzmann zijn drie
weken van nationale roem. Een, maand later

vond de regering haar NMBS-topman dan
toch, in de persoon van de ervaren Karel
Vinck (10). Schouppe liet zich niet zomaar
opzijzetten en kreeg de leiding van de pakjesdienst ABX Logistics. In november moest
hij ook daar opstappen. De NMBS-sage
kreeg dermate veel persaandacht dat zelfs de
onopvallende NMBS-voorzitter, Alain Deneef
(55), wat bekendheid verwierf.
Ook de Belgische luchtvaartsector stond bol
van de smeuïge verhalen. De Brusselse
zakenman Aldo Vastapane (23) kocht in april
de chartermaatschappij Sobelair, maar
stootte op een njet van de piloten die voordien zélf Sobelair wilden kopen. In juni kocht
Vastapane Sobelair voor de tweede keer. De
machtige Belgische financiers Maurice Lippens (97) en Etienne Davignon (48) zetten in
januari SN Brussels Airlines op, met Rob
Kuijpers (46) aan het roer.
Tony Gram (12) bracht het meermaals tot
voorpaginanieuws door miljoenen euro's te
pompen in opvallende bedrijven in moeilijkheden. Hij investeerde in luchtvaartmaatschappij VG Airlines van Freddy van Gaever
(86), die hij prompt herdoopte tot Delsey Airlines. Delsey ging in november failliet. En hij
nam een belang in Think Media, een mediabedrijf dat onder meer radiozender 4FM in
portefeuille heeft. De voormalige gedelegeerd
bestuurder Maurice de Velder (40) van Think
Media zat tot vorige donderdag in
voorhechtenis op verdenking van onder meer
handel met voorkennis.
De wat mysterieuze Tony Gram, die eerder
ook de failliete ondernemingen LHSP en CS2
trachtte in te lijven, laat als zakenman de gevestigde klasse achter zich. Luc Bertrand
(30), de topman van de Antwerpse participatiemaatschappij Ackermans & van Haaren
(AvH), haalde zijn punten in september, naar
aanleiding van zijn voorzitterschap van Solvus en de overname van GIB door AvH en
NPM, de holding van Albert Frère (63).
Hendrik Seghers (41) zag in 2002 zijn milieuimperium ter ziele gaan. De andere vaak geciteerde topondernemers heten Jan Steyaert
(Telindus - 43), Daniel Janssen (Solvay - 51),
- Johnny Thijs (De Post - 61), Marc Coucke

(Omega Pharma - 64), Stijn Bijnens (Ubizen 65), Martin de Prijcker (Barco - 67) en Duco
Sickinghe (Telenet - 69).
Dan doen de bankiers het iets beter. Luc
Onclin (17) meldde in januari dat Dexia Bank
aan een tweede verkoopnet bouwt en meldde
in november dat hij zich als directievoorzitter
terugtrekt ten voordele van de jonge Axel
Miller (70). Remi Vermeiren (49) gaat midden
dit jaar hetzelfde doen bij zijn KBCgroep.
Topman Anton van Rossum (26) blijft
voorlopig op post bij Fortis. Hij kwam vooral
in het nieuws met winstwaarschuwingen.
CENTRALE BANKIERS
De grootste bankier is en blijft natuurlijk Alan
Greenspan (3). Al in, januari schokte de
topman van de Amerikaanse centrale bank
de economische wereld met zijn voorspelling
dat het voorzichtig economisch herstel
'misschien niet zal duren.' Het duurde tot
november alvorens hij de rente verlaagde,
voor de enige keer in 2002. Wim Duisenberg
(5), de voorzitter van de Europese Centrale
Bank (ECB), wachtte zelfs tot december om
de Europese rente te verlagen. December
was ook de maand waarin hij toegaf dat het
ECB-communicatiebeleid voor verbetering
vatbaar is. De Belgische centrale bankier,
Guy Quaden (13), haalde het nieuws met zijn
beleid rond de inwisseling van Belgische
franken en de controverse rond de beursnotering van de Nationale Bank.
De nadrukkelijke aanwezigheid van centrale
bankiers op de voorpagina's steekt schril af
tegen de totale afwezigheid van de
beursbonzen. Niemand van Euronext haalde
de lijst, niet de Franse topman Jean-François
Théodore, ook niet het Belgische directielid
Olivier Lefebvre. Supranationale leiders als
VN-topman Koffi Annan (234) en Navo-topman George Robertson haalden overigens
evenmin de grote koppen. Voor Frank de
Winne moest'u eveneens elders zijn. Hetzelfde kan gesteld worden over de vrouwen.
Slechts zes dames prijken in onze top-100.
Naast de reeds geciteerde groene excellenties zijn dat PS-minister Laurette Onkelinx
(18) en ABVV-voorvrouw Mia de Vits 66).
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Naam

Punten

1

George Bush (VS)

26,2

2

Guy Verhofstadt (VLD)

23,4

3

Alan Greenspan (VS)

16,3

4

Yasser Arafat (Palestina)

16,0

5

Wim Duisenberg (Nederland)

6

Didier Reynders (MR)

Naam
26

Punten

Anton van Rossum (Fortis)

5,3

27

Patrick Dewael (VLD)

5,3

28

Jef Tavernier (Agalev)

5,0

29

Marc Verwilghen (VLD)

4,8

15,5

30

Luc Bertrand (AvH)

4,8

14,5

31

Charles Picqué (PS)

4,8

7

Ariel Sharon (Israel)

14,1

32

JP Balkenende (Nederland)

4,5

8

Romano Prodi (Italië)

12,8

33

Paul de Grauwe (VLD)

4,5

9

Etienne Schouppe (NMBS)

12,3

34

Pim Fortuyn (Nederland)

4,3

10

Karel Vinck (NMBS)

12,0

35

Slobodan Milosevic (Joegosl.)

4,3

11

Christian Heinzmann (NMBS)

10,8

36

Steve Stevaert (Sp.a)

4,0

12

Tony Gram (Think-Delsey)

10,8

37

John Goossens (Belgacom)

4,0

13

Guy Quaden (NBB)

9,0

38

Noël Slangen (reclame)

4,0

14

Isabelle Durant (Ecolo)

8,3

39

Vera Dua (Agalev)

3,8

15

Johan vande Lanotte (Sp.a)

8,0

40

Maurice de Velder (Think)

3,8

16

Jacques Chirac (Frankrijk)

7,5

41

Hendrik Seghers (Seghers)

3,8

17

Luc Onclin (Dexia)

7,3

42

Mario Monti (Italië)

3,5

18

Laurette Onkelinx (PS)

7,0

43

Jan Steyaert (Telindus)

3,5

19

Bert Anciaux (spirit)

6,9

44

Guy Vanhengel (VLD)

3,5

20

Jaak Gabriëls (VLD)

6,8

45

Hamid Karzai (Afghanistan)

3,5

21

Dirk van Mechelen (VLD)

6,8

46

Rob Kuijpers (SN Brussels)

3,5

22

Magda Aelvoet (Agalev)

6,8

47

Alain Zenner (regering)

3,3

23

Aldo Vastapane (Sobelair)

6,3

48

Etienne Davignon (SN Brussels)

3,3

24

Colin Powell (VS)

5,8

49

Remi Vermeiren (KBC)

3,3

25

Eddy Wymeersch (CBF)

5,5

50

Tony Blair (VK)

3,3

