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«Als Vanackere geen volledige trans-
parantie biedt over de commerciële
deals tussenACWenBelfius, zullenwij
al onze parlementaire middelen uit-
putten. Een onderzoekscommissie is
één van de mogelijkheden.» Open Vld
legde deze week een bom onder de
federale regering,maar gisteren bleek
het slechtseenonschuldig rotje tezijn.
Zelfs alblijvenernogveelonduidelijk-
hedenoverdewinstbewijzenenroyale
rentes — zoals stokebrand Luk Van
Biesen zelf toegaf — toch neemt de
partijvredemetdeinkijkdieVanackere
gisterenverschafte.«Uhebtuwtanden
getoond, om ze dan hier te laten trek-
ken», vatte Jean-MarieDedecker(LDD)
dedemarchevanVanBiesensamen.
StevenVanackerebleef gisterenvooral
zeggen wat hij al maanden verklaart:
dathijalledetailsnietkendeéndieook
niet hoefde te kennen. «Op 25 januari
werd ik ingelicht over de krachtlijnen
van een eventuele overeenkomst tus-
sen Belfius enACW. Zowel de raad van
bestuur van de bank als de federale
participatiemaatschappij (FPIM), die
onslandvertegenwoordigeninBelfius,
hadden het toen over een gunstige
deal, iets wat trouwens ook door de
NationaleBankbevestigdwerd.»

Twee brieven
«Eerstwasersprakevaneenintrestvan
7,75%,maardaarnavolgdeeen tweede
brief waarin FPIM vaststelde dat die
herleid was naar 6,25%», vervolgde
Vanackere. «Samen met u stel ik vast
datditnutoch7,75%isgeworden.Maar
ik sta recht in mijn schoenen: ik heb
geen info achtergehouden en heb me
nergens ingemengd,omdat ikvinddat
een transactiedieunaniemalsgunstig
voor het land wordt bestempeld, niet
door een politieke tussenkomst door-
kruisthoort teworden.»
«Nadecommotievande jongstedagen
heb ik dan toch uitleg gevraagd aande
CEOvanBelfius.Hijdeeldememeedat
die 1,5% een commerciële toegeving is
voor het aanhouden van spaar-
tegoeden bij de bank. Het staat het
parlement vrij om hem nog meer
vragentestellenendaaromhebikhem
zélfalmeegedeeldzichklaartehouden
voor een hoorzitting.» En daarmee
hadhijdeheteaardappelhandigdoor-
geschoven.
Die zitting vindt vandaag al plaats en
wordt op vraag van de commissie
Financiën ook een echte confrontatie.
BehalveJosClijsters,deCEOvanBelfius,

nemen ook ACW-topman Patrick
Develtere en diens voorganger Jan
Renders plaats in het spreekgestoelte.
Deoppositievindtdatmaareendoekje
voor het bloeden. «Een vrijblijvend
vragenuurtje wordt het», aldus Hagen
Goyvaerts (VlaamsBelang). «Nuweten
wewaaromCD&Vzograagdepostvan
Financiënwouindezeregering:omde
ACW-potjesgedekt tehouden.Watwe
échtnodighebben, is eenonderzoeks-
commissie waar de ondervraagden
onderede staan.»

Afwijkende stem
DiemeningblijftookN-VA’erPeterDe-
deckertoegedaan.«Dévraagiswaarom
het ACW als enige geld sluist uit een
bankdiehetzelfbijnameeoverkopliet
gaan.»ZijnnaamgenootbijLDDformu-
leerdehetzo:«Wanneergaatudenavel-
strengmet de christelijke zuil nu eens
doorknippen?»Eénafwijkendestemin
het oppositiegeweld: Groen. Meyrem
Almaci bestempelde de heisa rond de
ACW-winstbewijzen als «hypocriet».

«Zo’n gedoe om110miljoen, terwijl er
overde1,5miljarddieverlorengingbij
deGemeentelijkeHoldingende10mil-
jarddieBelgiëbetaaldevoorDexianiet
de minste transparantie is. Dáárover
zoueenonderzoekscommissiemoeten
gaan.» Maar zover komt het dus niet:
CD&V, cdH, PS en sp.a willen het niet,

Open Vld enMR leggen zich daar voor
degoedevredebijneer.Alzijnderelaties
wel verstoord door de dreigementen
vande liberalen. «Dit komtnog als een
boemerang in hun gezicht terug», viel
in CD&V-kringen tehoren.Het geeft te
denken over het verder functioneren
vandezespartijenmeerderheid.

et gerecht kan zich inAntwerpenopnieuw
bezighoudenmet zijn echteopdracht.Met
enigehulp van ‘crisisdokter’ Turtelboomzijn

de strijdendemagistraten tot bezinninggekomen.
Het iswaar deminister vanJustitie goed in is, het
ontmijnenvan crisissituaties, door een tactvol
optreden, niet zonder enigeempathie.
Dewapenstilstand te velde kanJonathanJacob
niet terugbrengen,maar het biedt de kansomde
familie vande jongemanstraks eindelijk eenbeeld
te gevenvanwat ermethunzoonprecies gebeurd

is,waaromhet gelopen is zoals het gelopen is en
wie allemaal eendeel vandeverantwoordelijkheid
draagt. Deprocureur een tijd uit beeld—mogelijk
definitief —endeprocureur-generaal onder toezicht
vandehoogstegerechtelijke autoriteit: het is een
gelegenheid omhet onderzoek in sereniteit te
kunnenvoerennaar degrondvandezaak.
Er zijn de laatste dagen schokgolvendoor dewereld
vande justitie gegaan, die sindshet tonenvan
debeeldenuit de cel uitdijden tot ver buitenhet
betrokken rechtsgebied. Binnenhet gerecht

hebbenalle geledingen—vandepolitie tot de
magistraten—zich latenhoren. Zehebben stand-
punt ingenomen, zehebbeneenzelfonderzoek
gedaan. Er ismaar één categorie die zwijgt als ver-
moord: depsychiatrie enhaar vertegenwoordigers.
Het is enblijft een feit dat eenpsychiatrisch zieken-
huis JonathanJacobaanzijn lot heeft overgelaten,
hoewel het verplicht is eennoodopname tedoen.
Zogezegdomdathij te abnormaalwas, te onhandel-
baar. Danmaar terugde straat op, naakt. Datwas
in fine deboodschapvanhet ziekenhuis aandeman

endebegeleidendepolitie. Het zijn dieweigeringen
waardoor het gerecht endepolitie geenuitweg
meerhadden, endie uiteindelijk dedramatische
opeenvolging vangebeurtenissenhebbenuitgelokt.
GeenOrdevanGeneesherenheeft zich latenhoren
—ofmeent zedat indeverborgenheidaan tepakken,
wegvandepubliekeopinie?Politie en justitie zijn
niet te beroerdomhunverantwoordelijkheid te
nemen,maar vandedokters geenwoord.
Staandepsychiaters daarboven,misschien?

HET IS STIL BIJ DE PSYCHIATERS
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In april definitieve beslissing

over Doel 3 en Tihange 2

Volgendemaandwordt het lot vanDoel 3 en
Tihange2definitiefbezegeld.Danspreekthet
FederaalAgentschapvoorNucleaireControle
(FANC)zichuitovereeneventueleheropstart
van de twee kerncentrales die al maanden
stilliggen, omdat er duizenden kleine lucht-
belletjes in de wanden van de reactorvaten
werden aangetroffen. De voorbije weken
gebeurdener tests onder extreemhogedruk
in Tihange. Binnenkort is Doel aan de beurt.
«Eindmaartverwachtenwedeuitslagenvan
de tests van Electrabel», zegt Jan Bens, de
nieuwetopmanvanhetFANC.«Enkeleweken
later kunnen onze experts hun advies geven
overeenheropstart.Alsdatnegatief is,danis
het ‘game over’ voor de twee reactoren. De
investeringen om de reactorkuipen te ver-
vangen,zouden immersgigantischzijn.»
Als het FANC daarentegen groen licht geeft
én de regering volgt dat advies, dan kunnen
de twee kerncentrales wellicht eind april,
beginmeiweeropstarten. (PGL)

JUSTITIE VANDAAG
HERVORMD

Vandaag is eenhistorischedagvoorhet
gerecht.Hetkernkabinetendeminister-
raadkeurenstraks immersdeherteke-
ningvanhetgerechtelijke landschap
goed.Grootsteverandering isdever-
minderingvanhetaantal arrondisse-
menten,van27naar12.Vanmagistraten
enrechtbankpersoneel zal eenveel
groteremobiliteitwordengeëist.

Vooral oudere magistraten zijn niet echt
enthousiast over de hervormingen van
minister Turtelboom. Tot nu telt ons land
27 gerechtelijke arrondissementen, ook
wel eens baronieën genoemd. Elk arron-
dissementheeft immerszijnprocureurdes
Konings, zijn voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, zijn kantonnale vrede-
rechters... Er vielen (voor de politieke par-
tijen)dusnogalwatpostjesteverdelen.
Als er in allerlaatste instantie geen wiel
meerafloopt,danblijvenerbinnenkortnog
slechts twaalfarrondissementenover.Die
zullen samenvallenmet de tien provincies
inons land, plusBrussel enEupen.Aanhet
hoofdvandenieuwearrondissementenzal
voorallefunctiesnogéénbaasaanhetroer
staan.

Langer onderweg
Ook nieuw is de verhoogdemobiliteit van
rechters,parketmagistratenenrechtbank-
personeel. Tot nu toe waren de vastbe-
noemdenverbondenaanderechtbankvan
hunkleinerearrondissementenkondenze
nieteldersworden ingezet. Indetoekomst
zullen ze overal in de provincie moeten
optreden als er vervanging nodig is. Veel
magistraten zien daar erg tegen op en
vrezendatzeonderwegveeltijdzullenver-
liezen.Turtelboommaaktzichechtersterk
dat de hogere mobiliteit een sterk middel
wordt tegen de gerechtelijke achterstand
bijsommigerechtbanken.Derechtbanken
dienubestaan, zullenechterblijven,maar
zewordenwelcentralergeleid.
De laatste peiler is de autonomie van de
nieuwe gerechtelijke arrondissementen.
Ze zullen in de toekomst zelf kunnen be-
slissenover, bijvoorbeeld, deaankoopvan
nieuw (computer)materiaal. Nu moeten
alle aankopen nog via de — trage —
centralediensteninBrusselgebeuren.(JM)

STEVEN VANACKERE SCHUIFT HETE AARDAPPEL DOOR:
TOPLUI BELFIUS EN ACW MOGEN HET KOMEN UITLEGGEN

«Nooitheb ikmegemengd inde transacties tussenBelfius
en ACW, nooit heb ik relevante informatie achterge-
houden. Ik sta recht in mijn schoenen.» In zijn bekende
stijl doorstondminister vanFinanciën énACW’er Steven

Vanackere gisteren het vuurpeloton in de Kamer. Een
onderzoekscommissie komt er niet. Open Vld trekt zijn
staart inenneemtvredemeteenhoorzittingmetde toplui
van bank en beweging. Of hoe de berg eenmuis baarde.

Belfius verbiedt ACW
kwaad te spreken over bank

Heeft staatsbank Belfius onder druk van de christelijke arbeiders-
bewegingendeCD&V’ers inde regeringeen tehogeprijs betaaldvoor
dewinstbewijzenvanACW?Dát isdevraagvan1miljoen. StevenVan-
ackerebeweertvanniet.ZelfsdeNationaleBankvonddeovernamevan
dewinstbewijzenvoor110miljoeneuroeengunstigedealendetopvan
dieinstellingstaatnietbepaaldbekendalsACW-gezind. Enooknieuwe
onthullingen in ‘De Tijd’ tonen aan dat Belfius nog vrij scherp onder-
handelde. Zowordt ruimeenderdevandieovernameprijs (40miljoen)
slechtsuitgekeerdalsACWzichaaneenaantalregelshoudt. Zoalsdaar
zijn:Belfiusgeenschadeberokkenenmetnegatieveuitsprakenofdoor
leden op te roepen om van bank te veranderen. In de Kamer werd die
regelinggisterenafgedaanalschantage,maarvolgensVanackeregaat
het om een logische afspraak. «Wie een slagerij overneemt, ziet zijn
voorgangerook lievergeennegatievereclamemaken.» (DDW)

MinisterVanackere doorstond gisteren het vuurpeloton in deKamer.

Dit is
hypocriet. Het
zou hier over
de 10 miljard
moeten gaan

die Dexia kostte
Meyrem Almaci (Groen)

Een
onderzoeks-
commissie is
niet meer aan
de orde, maar

ook niet begraven
Luk Van Biesen (Open Vld)

Belastinginspectie pluist boekhouding uit
Debijzonderebelastinginspectie(BBI) laatgeengrasgroeienoverhetaangekondigde
onderzoek naar mogelijke fiscale fraude bij het ACW. Gisteren al kwamen twee
inspecteurs de boekhouding van de cvba Sociaal Engagement inkijken in het hoofd-
kantoor van de christelijke arbeidersbeweging in Schaarbeek. Twee uur lang bestu-
deerden ze de dossiers, en voor de financiële experts van ACW en voorzitter Patrick
Develterehaddenzeenkelegerichtevragen inpetto.
Volgens het ACWwas er geen sprake van een regelrechte inval. «We hebben de BBI
immers zelf gevraagd om snel werk temaken van haar onderzoek. Vorigeweek is de
afspraak gemaakt om langs te komen», aldus woordvoerster Kris Houthuys. «Het is
voorallepartijengoeddatersnelhelderheidkomt.»Ondanksdeforsebeschuldigingen
vanN-VAenco. lijkthetACWgerustopdegoedeafloop.Hetdruktdatuitmetdezelfde
woordenalsStevenVanackere:«Wij staanrecht inonzeschoenen.» (DDW)

«Ik sta recht in mijn schoenen»

Wanneer zult u
de navelstreng
met de
christelijke
zuil nu eens

doorknippen?
Jean-Marie Dedecker (LDD)

PROCES-DE GELDER Agenten getuigen
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InspecteurDanyPolfliet, 22 jaarbijde interventie-eenheid

vandepolitie inDendermonde,hoordeomtwintigna tiende

eersteoproepvandedispatching inGent. «Vijfde Januaristraat

Dendermonde.Eenkinderdagverblijf. Er isdaar iemandbinnen-

gelopenmeteenmesendiezoudaar iedereenaanhetneersteken

zijn.»Zevenminuten later reedhijdeparkingopvanFabeltjesland.

Doordeboordradiovanzijncombiweerklonk: «Erzoudendaar

kinderengekwetst zijn.Dedader lijktweggevlucht.Wewetenniet

inwelke richting.»Polfliet staptenaarbinnen.Wathijdaaraantrof,

vergeethijnooitmeer, getuigdehij gisterochtend.

ERWIN VERHOEVEN

«Totale chaos. Veel lawaai.
Geween. Paniek. Zwaargewonde
volwassenen lagen daar. Kinde-
ren, met heel zware verwondin-
gen. Het was surrealistisch. Niet
voortestellen. Ikhebmeteenéén
van de gewonde kinderverzorg-
sters die op de grond lag aan-
gesproken. Ze zei dat de dader
iemand was met rost-rood,
koperkleurig haar, een witge-
schminkt aangezicht en zwart
rond de ogen. Er was nogal wat
verwarring. Sommigen zeiden
dat hij nog in het gebouw was.
Daarom heb ik onmiddellijk een
zogenaamde ‘sweeping’ gedaan,
het snel doorzoekenvanhethele
complex.Daarbij kwamikopeen
zekermoment in een speelruim-
te. Daar zag ik een enorme plas
bloed met daar middenin een
baby. Dat kindje had een zware
verwonding indehalsstreek.Het
leek me dood. Maar veel tijd om
daarbij stil te staan,had ikniet. Ik
moest verder. In een hoek van de
keuken trof ik een oudere dame
aan, voorovergebogen op haar
knieën, in het bloed. Haar gebit
lag aan haar voeten. Ze leek me
ookoverleden.»

Flashbacks
«Ik voelde me niet goed. Ik was
nogsteedsnietzekerdatdedader
alwegwas. Ikbleefmetde schrik
zitten dat hij opnieuw ging ver-
schijnenmet eenmes, terwijl de
hulpverleningalvolopbezigwas.
Eencollega en ikhebbendaneen
tweede sweeping gedaan. In een
slaapkamer hoorden we twee
wenendekinderen.Gelukkighad
de dader die niet gezien. In een
ruimtewaardegewondenwaren
samengebracht, kende de MUG-
artsheneenlabeleneennummer
toe. Rood voor de slachtoffers in
kritieke toestand, geel voor de
zwaargewonden, groen voor de
lichtergewonden. Indeklinieken
werden foto’s genomen van de
slachtoffers en die werden ver-
volgens in De Zonnebloem —
waardeouderswerdenopgevan-
gen — getoond. (zucht) Dat zijn
toestanden... Ik kan dat niet
beschrijven.»
«Als je bij de politie op de dienst
Interventie gaat werken, weet je
dat jeooittemakenkrijgtmeteen
overlijden, met verkeersdoden.
Maar dit is onvoorstelbaar. Aan
zoiets denk je niet. Een politie-
manmoetafstandbewaren.Maar
als je letterlijkoverdedodeenge-
wonde kinderen moet stappen...

Het ismoeilijk onderwoorden te
brengen. Ik heb geprobeerd het
een plaats te geven. Ik ben ook
blijvenwerken.Binnenhetkorps
heeft iedereendatopzijnmanier
verwerkt. Ikzelf heb toch twee
jaar flashbacks gehad. U zal er

misschienomlachen,maardat
wastelkensals ikvisrook.Toen
ikdiekeukenbinnengingwaar
die overleden vrouw lag, zat
daarvis indeoven.»

Beeldspraak
Aan het eind van het getuige-
nis stond De Gelder recht. «Ik
wilueenvraagstellenenikzal
uookmeteenzeggenwaarom.
Euh... Ik zal er beeldspraak
voor gebruiken. Ik zal nog
genoeg katten te geselen
hebben in de tijd dat ik
opgesloten zit. Ik heb
ookmoeitemetbepaal-
de zaken. Ik probeer
dat met een be-
paalde visie te
zien.Mijnvraag
aan u is: hoe-
veel slachtof-
fers zijnervoorugevallen. Enkan
uzeallemaalopsommen?»
Getuige Polfliet (trekt grote ogen

en reageert niet)

Voorzitter:«Ikkanueenpvgeven
metallenamen.»
De Gelder: «Ik weet niet hoe het
is om kinderen te hebben. Maar
euh... Ikheb... Allez, als geproble-
menhebtmet het nieuws, ik heb
dat ook gehad. U moet van mij
geenraadaannemen. Ikweetniet
hoe ik kinderenmoet opvoeden.
Als ge problemen hebt met uw
vuurwapen.Sorrydat ikdaarblijf
ophameren.»
Voorzitter: (onderbreekt hem)

«MijnheerDeGelder,wenstunog
dat mijnheer Polfliet het aantal
slachtoffersopsomt?
De Gelder: «Ik wens gewoon van
hem te weten — sorry dat ik het
zo uitdruk, het komt misschien
egoïstisch over — ik wil gewoon
dathij er eennummeropplakt.»
Getuige: «Ik begrijpdevraagniet
goed. Er zijn veel te veel slacht-
offersgevallen.Maarikwildelijst
wel voorlezen.» (Leest alle namen

voor.)

Voorzitter: «Volstaatdat?»
De Gelder: «Mijn vraag was een
nummer.»
Iemand in de zaal: «Kunt ge zélf
niet tellen?»
De Gelder: «Nogmaals, ik weet
niet wat het is om kinderen te
hebben. Als u moeite heeft om
aanuwkinderenuitte leggenwie
ik ben of wat een gevangenis is...
De gevangenis is een plaatswaar
slechte mensen zoals ik on-
schadelijk worden gemaakt. Dat
is wat ik aan u wil zeggen. Als u
datkanhelpen.»
Getuige: (met ingehoudenwoede)

«Dat zalmijniethelpenhoor.»

Op het proces van Kim De Gelder werd gisteren teruggekeerd
naar het drama in Fabeltjesland. De agenten die toen de
eerstevaststellingendeden,getuigdenoverhetongeloof
bij de noodoproep, vervolgens de confrontatie met de

feiten, endeverwerkingwaarmeesommigennogworstelen.Ook
de wijkagent die De Gelder nog diezelfde voormiddag herkende
en arresteerde, kwam vertellen. Zijn snelle optreden kon nóg
erger voorkomen.

DANY POLFLIET
ALS EERSTE IN FABELTJESLAND

«OVER DODE
BABY’S

GESTAPT»

PATRICK DE MEY
ONDERSCHEPTE DE GELDER
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Demanvandedag.Demandieonsbehoeddevoorméér.Die lof

ginggisterennaarPatrickDeMey (46), demandieDeGelder

arresteerde.Gewoonhet feitdathijde jongennognooit inzijn

wijkhadgezien,wasvoorhemvoldoendeomalert te zijn.Daar-

mee illustreerdeDeMeyhetbelangvaneengoedewijkagent.

Van emotie had hij zich die
vrijdag even aan de kant van
dewegmoetenzettentoenvia
zijn boordradio gemeld werd
dat «een man met een mes»
Fabeltjesland was binnen-
gedrongen.Wat?Amper4km
van waar hij zich bevond.
Jongeman,roshaar,opdefiets.
«Ik besloot in de richting van
Fabeltjesland te rijden, en
opeensfietstedaareenjongen
met ros haar. Ik had hem nog
nooit inmijnwijkgezien», ver-
teldedeagent,vanhettypedat
zijn inwoners nog bij naam
kent. «Ik vroeg hem om te
stoppen. Wat opviel, was dat
hij meteen afstapte. Gewoon-
lijk blijven die jonge gasten
nogophunfietszitten. Hijhad
een blik op oneindig en een
lichteglimlachomdemond.»
«Ik vroeg hemnaar zijn naam,
maar hij antwoordde niet. Ik
vroeg hem waar hij naartoe
ging. ‘Naar het winkel-
centrum.’» Opnieuw kon De
Mey van zijn lange ervaring
profiteren. «Hij wees in een
andere richting dan waar het
winkelcentrum lag. Toen heb
ikhemgevraagdomzichomte

«HIJ GLIMLACHTE TOEN
IK HEM TEGENHIELD»

draaien en tegen de muur te
gaan staan.» Achteraf is hij wat
vanzichzelf geschrokken,zeiDe
Meygisteren.De infodiehemal
hadbereikt—eenmanmet een
mes op moordtocht — was niet
van die aard om zelf risico’s te
nemen.«MaarDeGelderwerkte
goedmee», gaf de agent toe. En
terwijl de handboeien om-
gingen, arriveerden de eerste
politiepatrouilles al.

Buikgevoel
«Bijdefouillemerktenwedathij
een kogelwerende vest droeg.
De collega’s hebben zijn rugzak
geopend en een bijl en eenmes
vastgesteld.»Zogroeidebuikge-
voel sneluit totmeer.OfDeGel-
der dat intussen ook allemaal
leektebeseffen,woueenjurylid
weten. Of hij opgelucht leek?
Tevreden? «Hij bleef gewoon
met de blik op oneindig staan.»
Dat intrigeerde ook De Gelders
advocaat. «Heeft u zich later
nooit de bedenking gemaakt:
hoewas dat tochmogelijk? Een
jongenvan20jaar,dienetzulke
vreselijke feiten heeft gepleegd
en die toch zo rustig blijft?» Al-
licht wou Jaak Haentjens insi-

nueren dat zulk gedrag eerder
pastbijeenpsychosedanbijeen
uitgekookte moordenaar. Eer-
derhadhij erookalopgewezen
dat De Gelder zich toch wel erg
opvallend vermomd had, wat
opnieuw een uitgekiende aan-
pak tegenspreekt. Vooral zijn
gekleurde haar kon hem
makkelijkerverraden.Maarhet
pakte geen verf bij de procu-
reur-generaal: «Kent u veel
moordenaars die na de feiten
rustig de tijd nemen om een
douche te nemen en hun haar
weereenanderetintgevenvoor
ze vertrekken?» De zaal lachte.
Bij alle spanning is ontlading
somsnodig.

Taak volbracht
De procureur-generaal, die de
maatschappij vertegenwoor-
digt,hadnogeenlaatsteopmer-
kingvoordewijkagent.Of hij er
somsbijstilstaatdathijdoorzijn
optreden mogelijk andere dra-
ma’s heeft vermeden? «Ik kan
daarover moeilijk iets zeggen»,
klonk het bescheiden. Het hof
zei het danmaar zelf: «Wijdan-
ken u.» Mensen knikten in de
zaal. Toen stond De Gelder op.
Hijwouooknogietsvragen:wat
dejuistenaamwasvandeagent.
«Ik zou hem graag nog willen
aanschrijven in de toekomst.»
De Mey antwoordde niet. Zijn
taak is volbracht. (NV)

DE GELDER
«MIJN VRAAG AAN
DE AGENT: HOEVEEL
SLACHTOFFERS
ZIJN ER VOOR U
GEVALLEN. EN
KAN U ZE ALLEMAAL
OPSOMMEN?»

VOORZITTER
«IK KAN U
EEN PV GEVEN
MET ALLE NAMEN»

DE GELDER
«IK WENS GEWOON
VAN HEM — SORRY
DAT IK HET ZO
UITDRUK, HET
KOMT MISSCHIEN
EGOÏSTISCH OVER —
DAT HIJ ER EEN
NUMMER OP PLAKT»

INSPECTEUR
«ER ZIJN VEEL TE
VEEL SLACHTOFFERS
GEVALLEN. MAAR
IK WIL DE LIJST
WEL VOORLEZEN»

DE GELDER
«MIJN VRAAG WAS
EEN NUMMER»


