
Dat heeft ze maandag gezegd 
bij de uiteenzetting van de CD&V-
voorstellen om in 2015 tot een be-
groting in evenwicht te komen. 
“Ja”, antwoordde Thyssen op de 
vraag of dit het programma is van 
een kandidaat-premier. “De kie-
zer zal eerst de kaarten schudden. 
Komt die verantwoordelijkheid ons 
toe dan leg ik dit plan voor”, aldus 
Thyssen. 

Toen Yves Leterme haar enkele 
weken geleden voorstelde als de 
absolute nummer één van CD&V, 
antwoordde Thyssen nog ontwij-
kend op de vraag of ze kandidaat-
premier was, al ontkende ze het 
evenmin. “Ik heb het altijd ‘op zijn 
vrouwtjes’ gezegd. Vrouwen zijn 
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altijd wat voorzichtiger, ook al heb-
ben ze wel degelijk ambitie”, klonk 
het gisteren.

Marianne Thyssen onderstreepte 
dat de volgende regering hoe dan ook 
moet besparen. “We kunnen geen 
mooie beloften doen. De volgende 
regering moet elke euro twee keer 
omdraaien voor ze hem uitgeeft.” 
De volgende jaren wil CD&V het te-
kort handhaven op 3% om in 2015 
een evenwicht te bereiken. In 2011 
moeten de besparingen zelfs versnel-
len met 700 miljoen extra om een 
rentebonus binnen te halen. Minder 
staatsschuld betekent minder rente 
betalen. Thyssen beklemtoonde dat 
de doelstelling in 2015 slechts wordt 
bereikt mits een nieuwe staatshervor-
ming en de herziening van de finan-
cieringswet. Extra middelen voor het 
federaal niveau zijn niet uitgesloten. 
“Het gaat om het herijken van de mid-
delen die nodig zijn om een taak uit 
te voeren.” Tegen 2015 moeten alle 

De Antwerpse schepen van Ere-
diensten Philip Heylen ging maan-
dag poolshoogte nemen in de sy-
nagoge Machsike Hadass aan de 
Oostenstraat. Hij kreeg uitleg van 
Pinkhas Kornfeld, secretaris van 
de joodse gemeenschap. “De die-
ven zijn op een merkwaardige ma-
nier te werk gegaan”, zegt Kornfeld. 
“Omdat de thorarollen zich in de 
heilige ark bevonden achter een 
metalen hek, hebben ze de perka-
menten rollen met scharen en tan-
gen van hun stangen losgeknipt en 
ze daarna door de spijlen van het 
hek getrokken. Er is zeker meer dan 
één dader nodig geweest om met 
die omvangrijke rollen weg te ko-
men.”

Eén van de rollen is meer dan een 
eeuw oud en zou een waarde van 
300.000 euro hebben. “De familie 
die hem aan de synagoge in bruik-
leen heeft gegeven, is gebroken”, 
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aldus Kornfeld. “Vooral door de on-
schatbare emotionele waarde van de 
rol, die in de Tweede Wereldoorlog 
een hele zwerftocht door Europa 
heeft gemaakt om gespaard te blij-
ven van de nazi’s.”

Thorarollen zijn perkamenten met 
de handgeschreven teksten van het 
Oud Testament, die drie keer per 
week worden gebruikt bij het och-
tendgebed. “Het kost iemand één tot 
twee jaar om zo’n rol te schrijven”, 
vertelt Michael Freilich, hoofdredac-
teur van Joods Actueel. “Een familie 
geeft opdracht om dat te doen wan-
neer ze bijvoorbeeld de nagedach-
tenis van een overledene wil eren, 
en betaalt dan aan de schrijver een 
salaris. Dat bedrag bepaalt de initiële 
materiële waarde van de rol.”

Vijf jaar geleden werden in Ant-
werpen al eens twee thorarollen ge-
stolen. Daarvan is nooit een spoor 
teruggevonden. “Alle thorarollen 
worden gefotografeerd en komen 
in een universele databank terecht”, 
zegt Kornfeld. “Het is voor de dieven 
dus vrijwel onmogelijk om de rollen 
te verkopen zondar dat de herkomst 
meteen duidelijk is. Daarom vermoe-
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Door de geringe inschrijving in 
B-H-V van Belgen in het buitenland is 
de kans opnieuw vergroot dat de Ne-
derlandstalige partijen hun negende 
Kamerzetel in de kieskring kunnen 
behouden. Dat zegt Luk Van Biesen 
(Open Vld) op basis van het aantal 
inschrijvingen van ’expats’ voor de 
verkiezingen van 13 juni. 14.027 Bel-
gen in het buitenland schreven zich 
in de kieskring B-H-V in. In 2007 wa-
ren dat er 29.689 waarvan 83,5 % 
voor Franstalige lijsten stemde. 

0 In de gedrukte versie van de stem-
brief voor de Kamer in B-H-V kreeg 
de PTB+/PVDA lijstnummer 15 in 
plaats van de toegekende 16. De fout 
deed zich voor in de kantons Halle, 
Lennik en Meise, waar met papier en 
potlood gestemd wordt. Het gaat om 
achttien gemeenten. Zowat 220.000 
stembrieven moeten worden her-
drukt. In Koekelberg kregen zeven-
honderd kiezers een oproeping om 
zich aan te bieden op 10 juni 2007, 
de datum van de vorige federale ver-
kiezingen. 

0 Het is niet ondenkbaar dat Ecolo 
ook zonder Groen! in de volgende fe-
derale regering stapt, en vice versa. 
Dat heeft Ecolo-boegbeeld Jean-Mi-
chel Javaux gezegd. Volgens hem is 
het mogelijk dat in deze uitzonderlij-
ke tijden een grote meerderheid zou 
worden gevormd. Daarbij wil de co-
voorzitter van de Franstalige groe-
nen geen taboes opwerpen. “Zo zou-
den Ecolo of Groen! aan een regering 
kunnen deelnemen, zonder de ande-
re”, stelt hij. 
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overheden hun begroting uit het rood 
halen, maar het federaal niveau moet 
de hoofdmoot besparen: 20,6 miljard 
euro. De regio’s worden om medewer-
king gevraagd voor 1,7 miljard euro. 
Ze kunnen bevoegdheden financieren 
die nu door de federale overheid wor-
den betaald, zoals het grote stedenbe-
leid en de gezondheidspreventie. Dat 
kan federaal 900 miljoen euro ople-
veren in 2011. Concreet stelt CD&V 
voor onder meer te besparen via de 
beperking van de toegang tot brug-
pensioen, de koppeling van de groei-
norm in de gezondheidszorg (4,5%) 
aan de economische groei, strenge-
re voorwaarden voor tijdskrediet en 
1,5% bezuinigingen bij de overheid 
(niet alle gepensioneerde ambtena-
ren vervangen). 

den we dat de daders uit zijn op een 
soort losgeld, dat dan via de verzeke-
ring moet worden uitgekeerd.”

De verslagenheid in de joodse ge-
meenschap is groot. Zonder de tho-
rarollen kan het ochtendgebed niet 
plaatsvinden. Bovendien zullen de 
heilige ark en ook de synagoge zelf in 
de toekomst nog beter moeten wor-
den beveiligd. “Als de thorarollen 
ooit worden teruggevonden, kun-
nen ze best worden bewaard in een 
brandkast, maar daarvoor moet wel-
licht de fraaie houten lambrizering 
van de heilige ark worden afgebro-
ken”, aldus Pinkhas Kornfeld.
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Zes van de 24 Antwerpse volksverte-
genwoordigers keren niet meer terug 
na 13 juni. Onmisbare krachten zitten 
daar niet bij. We hebben het over: 

Mark Verhaegen
Ludo Van Campenhout
Jan Peeters
Christine Van Broeckhoven.
Alleen de expertise van Yolande 

Avontroodt en Luc Sevenhans zal - 
een beetje - gemist worden.
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Servais Verherstraeten
liep in het begin een beet-
je naast zijn schoenen in 
zijn nieuwe job als frac-
tievoorzitter, maar deed 
het na een paar maan-
den voortre!elijk. Ontpop-
te zich als een rasechte diplomaat, zeker in 
de Fortis-a!aire. Hij zat voortdurend gekneld 
tussen Yves Leterme, Jo Vandeurzen en de on-
derzoekscommissie. Loste dit op zonder al te 
veel golven te maken. Heeft veel aan gewicht 
gewonnen binnen de partij, al viste hij eind 
2009 naast de portefeuille van 
Justitie.

David Geerts legde 
Pieter De Crem het vuur 
aan de schenen. Hij is 
bijzonder goed geïnfor-
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meerd. Stelt veel interessante vragen, maar 
moet opletten dat hij niet overdrijft.

Jan Jambon was een 
goede coach voor de 
N-VA-ploeg. Hij laat ie-
dereen scoren, en zorgt 
zelf af en toe voor een 
goede oneliner. Toonde 
zich een specialist Financi-
en en Begroting. 

Meyrem Almaci begon 
wat hoekig als fractie-
leidster, maar groeide 
in haar rol. Zette Groen! 
op de kaart in de Kamer. 
Scoorde geregeld tijdens 
het vragenuurtje.

Rob Van de Velde had 
de ondankbare taak een 
plaatsje onder de zon te 
zoeken naast de alomte-
genwoordige Jean-Marie 
Dedecker. Slaagde daarin 
voor Begroting en Financi-
en. Een goede redenaar naar wie wordt ge-
luisterd.
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Alexandra Colen was de 
voorbije legislatuur volko-
men onzichtbaar en nut-
teloos in het parlement. 
Is de partij alleen dien-
stig als stemmentrekster 
bij een ultraconservatief 
kiespubliek.

Mark Verhaegen kwam 
in 2003 onverwacht in het 
parlement. Hij weet waar-
schijnlijk zélf nog niet dat 
hij (twee keer) verkozen 
is. Interesseert zich alleen 
voor Hulshout, waar hij bur-
gemeester kon worden dankzij de reputatie 
van wijlen zijn vader Joris Verhaegen.
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Over Rita De Bont en Jan Mortelmans
kunnen we bondig zijn: trouwe partijsolda-
ten die het parlementair debat nul komma nul 
bijbrengen. 
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Er zaten nogal wat Antwerpse rookies - 
nieuwelingen - in de Kamer. We hebben het 
dan bijv. over Luc Peetermans (foto links)
en Kristof Waterschoot. Zij zaten minder 
dan een jaar in het parlement. Een beoorde-
ling is dan ook onbegonnen werk. Al heeft 
vooral Kristof Waterschoot een paar keer 
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getoond dat hij wat in zijn mars heeft.

Willem-Frederik Schiltz
was in 2007 ook een 
eerstejaars. Hij begon 
veelbelovend - beet zich 
vast in alles wat met ener-
gie te maken heeft- maar 
doofde naar het einde toe 
een beetje uit.

Over De Bont, Valkeniers, Van Broeckho-
ven, Jambon, Van de Velde en Almaci leest 
u elders meer.
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Jan Peeters, ex-minister, 
deed veel te weinig met 
zijn twintig jaar ervaring 
in de Kamer. De burge-
meester van Herentals is 
totaal uitgeblust in de na-
tionale politiek.
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Er zijn speciale gevallen. 
Neem nu Maya Detiège 
(sp.a). Een autoriteit op 
het gebied van genees-
middelen en vrouwen-
rechten, een dame met 
een naam als een klok die 
bovendien alle steun van de partij heeft ge-
noten, maar o zo zuining is op inspanningen. 
Detiège kwam meer in het nieuws wegens haar 
huwelijk met Chris Dusauchoit dan met haar 
parlementair werk.

Christine Van Broeck-
hoven (sp.a) is een fan-
tastische professor, maar 
politiek is niet haar ding. 
Van een lijsttrekster - in 
2007 - mocht véél meer 
worden verwacht.

Flor Van Noppen 
(N-VA), de broer van de 
vermoorde veearts, kon 
zijn naambekendheid 
niet verzilveren. Hij was 
voor zijn partij vooral ver-
dienstelijk buiten het parle-
ment met talloze spreekbeurten.

Bruno Valkeniers (VB) 
heeft natuurlijk zijn po-
litiek gewicht als partij-
voorzitter van het Vlaams 
Belang, maar hij kon dat 
niet verzilveren in de Ka-
mer. Of hij mocht niet van 
Gerolf Annemans...
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0De provincie Antwerpen telde voorbije le-
gislatuur acht senatoren. Twee staken er bo-
venuit. Nahima Lanjri met haar werk voor  
migratie en asiel en in de commissie Socia-
le Zaken. Een politica die haar dossiers door 
en door en kent, en er ook iets mee doet in de 
media. Martine Taelman is de door iedereen 
gewaardeerde voorzitster van de Commissie 
Justitie. Zij heeft ook aandacht voor lokale 
dossiers als de treinverbindingen in de Kem-
pen. Freya Pireyns (Groen!) was te wisselval-

0 lig voor een echte topscore. Zij concentreerde 
zich het jongste jaar ook vooral op haar rol in 
de Antwerpse politiek.

Hugo Coveliers liet het deze legislatuur he-
lemaal afweten. Hij is geen schim meer van 
de oude Coveliers. Het interesseert hem blijk-
baar allemaal niet meer. Freddy Van Gaever,
een man met een rijke ervaring in het zakenle-
ven en een BV-status, bleef ver onder de ver-
wachtingen.
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Veel politici weten dat op het einde 
van de legislatuur het aantal mondelin-
ge en schriftelijke parlementaire vra-
gen dat zij gesteld hebben, wordt mee-
genomen in de mediarapporten. Van-
daar dat zij er een sport van maken mi-
nisters te bestoken met vragen. De ene 
al onzinniger dan de andere. Daarom is 
dit een slecht criterium om parlemen-
tariërs te beoordelen. 

Puur als weetje geven we mee dat de 
absolute kampioen-ondervrager David 
Geerts is. Hij stelde in totaal 642 vragen: 
40 mondelinge in de plenaire zitting, 421 
in de commissie, en 181 schriftelijke. Ook 
verdienstelijk in deze sport zijn: Jef Van 
den Bergh, Rob Van de Velde, Rita De 
Bont en Jan Jambon.
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