De liberalen gingen in de ACW-zaak hun
tanden eens tonen... Aan het resultaat
te zien, zijn ze aan een kunstgebit toe
Luc Baert, Gent
Samenstelling
Katy Boels &
Marina Verhaegen

«De minister weet van niets en dat is het dan?»
APEKOOL Het ACW staat recht

in zijn schoenen, Steven Vanackere
staat recht in zijn schoenen en ook de
toplui van Belfius staan recht in hun
schoenen. Vertederend dit alles te
vernemen, men zou het zowaar gaan
geloven. Het enige dat echter als een
paal boven water staat, is dat de
kleine aandeelhouder van Dexia, die
zonder discussie recht in zijn
schoenen staat, de dupe is van al dit
getouwtrek en zijn centjes kwijt is.
De rest is allemaal larie en apekool.
E. Verboomen

DORPSTRAAT De uitleg die

minister Vanackere gaf in het halfrond van de Kamer over de overeenkomst tussen Belfius en ACW voldeed niet. Hij schuift de hete aardappel door naar de toplui van Belfius.
Een minister van Financiën die niet
wist van die laakbare overeenkomst,
terwijl hij zelf uit de christelijke stal
komt?
En dan de liberalen. Na de stoere verklaringen van Open Vld en MR dachten de mensen: ‘Nu wordt de beerput

«Ik sta recht in
mijnschoenen.Ik
ken niet alle
details van de
deals tussen het
ACW en Belfius
enikhoefdieook
niet te kennen»,
verklaarde minister van Financiën
Steven Vanackere (CD&V)
donderdag in de Kamer.
gelicht’, maar donderdag bleef er dus
van die stoere taal niets over. Door
deze onfrisse zaak heeft N-VA geen
extra vrienden in de Wetstraat gemaakt, maar in de Dorpstraat des te
meer.
Romain Peeters, Glabbeek

BBI De bijzondere belastinginspec-

tie (BBI) die, op verzoek van het ACW
zelf, op ‘bezoek’ komt. Op een drafje

Pensioenbonus (1) Is dit een grap? Wie

na zijn 62ste blijft doorwerken, krijgt een hoger
pensioen. En wie na het na zijn 65ste blijft doen,
een nog hoger.
Ik zie maar één categorie 65-plussers die daar
zal van genieten: degenen die het niet nodig
hebben!
L.D.B, Blankenberge

Pensioenbonus (2) Ik denk dat

Alexander De Croo doof en blind is.
Hij promoot weeral het langer werken terwijl er
dagelijks steeds meer jonge mensen hun werk
verliezen.
Marina Van den Steen, Denderhoutem
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Pensioenbonus (3) Wie langer werkt,

krijgt een hoger pensioen. Een kaakslag voor al
diegenen die na hun 55ste ontslagen worden en
niettegenstaande alle inspanningen niet meer
aan de bak komen en vrede moeten nemen met
een lager pensioen.
Wilfried De Clerck, Heverlee

Sociale zekerheid België heeft financië-

le problemen. De oorzaak en oplossing is
simpel: wie lang werkloos is, moet verplicht
worden om eender welk werk aan te nemen. Er
zijn genoeg openstaande betrekkingen!
Wie dat niet doet en dus misbruik maakt van de
sociale zekerheid, mag geen uitkering meer
krijgen.
Manu Lemmens

Elke zaterdag,
exclusief voor onze krant,
een poëtische mijmering
van minister van staat
Mark Eyskens

D

atdeNMBSbeslotenheeftomde
Beneluxtreinweertelatenbollen
tussenBrusselenAmsterdamgetuigt van een revolutionair toekomstgericht beleid. Jarenlang
hebikzelfmetdiegammelemaar
zogezelligetreinnaarNederland
gespoord.Ikverliethem steedsin
Den Haag of in Amsterdam na een voorbijsnellende rit van 2,17 uur, met een zalig gevoel van
opluchting,doorelkaargeschudvanhetschokken. Watuitermatebevorderlijkbleekvooreen
gezonde spijsvertering en mij vrijstelde van het
slikken van allerlei medicijnen. Tijdens de tocht
kon de passagier zich nestelen op oranje zitjes
uitgevoerd in authentiek nepleder, terwijl een
ober met een karretje lekkernijen door de middengang van wagon tot wagon sjeesde. Met
weemoedennahongerdenkikterugaandesublieme, gehemelte strelende stroopwafels, die
je kon kopen voor een Hollandse appel en een
ei, om er nadien met wellust je tanden in te zetten, te smullen en vervolgens de stroop van je
baard af te likken. De stations die men onderwegaandeed,lietenookeenbeklijvendeindruk.
Het station van Roosendaal leek zo weggelopenuiteenschilderijvandeBelgischesurrealistische schilder Delvaux, in Den Haag kwam ik
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bekijken de controleurs de boekhouding en vertrekken terug. Bij gewone
bedrijven en KMO’s komt de BBI
onaangekondigd en is het onderzoek
absoluut niet in een paar uurtjes
afgewerkt.
Deze abnormale gang van zaken
doet op zijn minst twijfels rijzen over
de degelijkheid en geloofwaardigheid van het gevoerde onderzoek.
Chil Brant, Gooreind-Wuustwezel

ARCOFIN Wat is het verschil

tussen de winstbewijzen van het
ACW en de deelbewijzen die de exmedewerkers van BAC nog in hun
bezit hebben en die door Dexia
omgezet werden naar Arcofin?
Krijgen zij die in het bezit zijn van
Arcofin-bewijzen in de toekomst ook
7,75% interesten daarop?
J.P.R., Herzele

KLUWEN Belfius, Dexia, ACW:

het blijft een onontwarbaar kluwen,
een welles-nietes-spelletje, een
mens-erger-je-niet-bedoening-zonder-einde. Of zoals Sven Ornelis het

terecht neerpende : ‘Salamander’
blijft boeien omdat het stopt op het
einde. Wat van deze schijnvertoning
niet kan worden gezegd. Ze zal ons
even lang blijven achtervolgen als de
lening van het ACW aan Belfius:
levenslang.
Luc Baert, Gent

VERTROUWEN Een goede
raad aan Luk van Biesen van Open
Vld: zou het niet beter zijn je eigen
partij eens onder de loep te nemen?
Zijn jullie zeker dat jullie helemaal
zuiver op de graad zijn?
Als er nu één minister is, waarin ik
vertrouwen heb, dan is het wel
Steven Vanackere!
Marc Pysson, Merkem
GELOOFWAARDIGHEID

Het is toch onvoorstelbaar hoe minister Vanackere zich verdedigde in
het parlement en natuurlijk van niets
wist. Hij was er redelijk gerust in, hij
zal wel vooraf geweten hebben dat
de liberalen van Rutten bakzeil zouden halen en er geen parlementaire

onderzoekscommissie zou komen.
Het is duidelijk: het potje moet en zal
gedekt blijven. Mevrouw Rutten, is
het op deze manier dat je de geloofwaardigheid in de politiek wil herstellen? Als er nu een opiniepeiling komt,
haalt uw partij gegarandeerd niet
eens 10% meer.
Met hun fundamentele minachting
voor de gewone mens zijn onze politici gerust: de verkiezingen van 2014
zijn nog ver. De dwaze werkmens zal
het al lang vergeten zijn. Pas toch
maar op, het zou misschien wel eens
anders kunnen uitdraaien!
J.O., Zuienkerke

KOOKCURSUS Onze ministers
moeten in de leer bij Jeroen Meus. Ze
zeggen nogal graag dat ze ‘tot op het
bot gaan’, maar mijn beenhouwer
heeft precies toch meer verstand van
uitbenen. Beste politici, dat wil zeggen: alles wegsnijden tot werkelijk
het bot bloot ligt. En als dat gedaan
is, moet het vlees in de stoofpot en
niet in de doofpot.
Gery Vantomme, Nieuwpoort

Cercle Pol Van Den Driessche zei dat Cercle
Brugge een katholieke voetbalploeg is en dat er
wel een mirakel zou gebeuren op de stadsderby. Hij had er blijkbaar geen rekening mee
gehouden dat de paus gezegd heeft ‘Ik denk
dat God slaapt’.
Paul Anseeuw, Koekelare
povere herberg, zijn opvolger vertrekt met een
helikopter naar een vakantievilla.
En dan zeggen ze dat de Kerk niet met de tijd
mee evolueert.
Willy Schapman, Merkem

Gemeenten De analyse van Belfius over de
financiële toestand van de gemeenten bevestigt nogmaals dat de staat ver boven zijn stand
leeft. De gigantische structuur van te kleine
gemeenten (589 in België) zou men kunnen
halveren door een nieuwe fusie, naar minimaal
25.000 per gemeente. In Nederland is dat al
50.000 per gemeente. En met de afschaffing
van de overbodige provincies kan men 2 miljard
euro per jaar uitsparen.
Ivo Radelet, Keerbergen

daden stellen.
Men is bang om te moeten toegeven dat de
mens inderdaad bewust wreedheden kan begaan. Maar dat doen mensen regelmatig als ze
hun zelfbeheersing verliezen. Omdat een mens
niet ‘goed’ is van oorsprong, maar zich moet inspannen om het te zijn.
Willy Degheldere, Brugge

Ontoerekeningsvatbaar Kim

De Gelder zegt zelf dat hij niet ziek is.
Als men iemand ontoerekeningsvatbaar wil
verklaren, is dat hoofdzakelijk om niet te moeten geloven dat bepaalde mensen zo slecht zijn
dat ze bij hun volle verstand weerzinwekkende

Beneluxtrein
terecht onder een majestueus glazen gewelf
dat je als een stolp beschermde tegen de Hollandse regenbuien. Om te zwijgen van het station van Amsterdam dat zich steeds bevond in
opeenvolgendefasenvanafbraakenwederopbouw, zodat je wel eens moest zoeken naar de
uitgang.Dereisduurdelangmaarjekreegwaar
voor je geld. Je kwam aan op je bestemming,
moeentotaalonuitgerustmaarwelzeeruitgeslapen,geheelklaarvooreenslaapverwekkendevergadering.Metverlangenkeekikreedsuit
naar de terugreis diezelfde avond, die mij zou
dompelen in het mysterieuze halfduister dat
zouheerseninhetstation,opgevrolijktdoorhet
schrapende geluid van de treinwielen, als die
knarsend zouden remmen op spoorstaven van
Belgischemakelij.Eendecenniumgeledenwerd
doortechnocraten hetideeopgevatom devertrouwde Benelux-oertrein te vervangen door
eenpijlsnelleFyra-express,dieextreemelegant
oogdeophetcomputerscherm.Fyrazagerblits
uit, hups, spits van neus, gestroomlijnd van dijen, gebroken wit van kleur. Kortom, een meesterwerk van Italiaans design. Of de beauty ook
zou rijden, was nauwelijks aan de orde. Er werden ook geen vragen gesteld over haar computerverstand en haar vermogen om denderend
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tegen 250 km per uur te pendelen tussen Brussel en Amsterdam. De Italianen, met een knipoog en een Berlusconi-smile, zeiden dat Fyra
een heerlijk dom blondje was en dat men in het
leven niet alles tegelijkertijd kon hebben: een

Dat de Italianen in staat
zijn tot technologische
hoogstandjes werd in
het verleden al bewezen
door het feit dat zij erin
geslaagd zijn fijne gaatjes
te boren in de macaroni
trein die verblindend mooi oogt, die spotgoedkoopisenbovendiendanooknogrijdt.Watzijn
de prioriteiten in het leven? De esthetica of de
efficiëntie? Steeds meer stellen filosofen dat de
schoonheidvanhetnuttelozedenutteloosheid
van de schoonheid ruim overtreft. Fyra is een
naam die in Vlaanderen een belletje doen rinkelen en herinnert aan ‘fiere’ Margriet, die na
een groepsverkrachting in de Dijle werd ver-

Paardenvlees Wat een idee om gerechten

met paardenvlees de vuilnisbak in te gooien!
Doe dat zeker niet en schenk al dat eten aan de
voedselbanken, die kunnen er veel mensen mee
helpen. Er zijn zoveel mensen met financiële
problemen die blij zouden zijn dat ze eens een
stukje vlees kunnen eten.
Laurence De Backer, Lo-Reninge

dronken en vervolgens heilig werd verklaard.
DelotgevallendieFyrawachten,zijnhoogstonzeker. Een uitgebreid team van Italiaanse ingenieurs is in de Lage Landen neergestreken om
de Fyra weer op te krikken. Dat de Italianen in
staat zijn tot technologische hoogstandjes
werd in het verleden reeds bewezen door het
feit dat zij erin geslaagd zijn fijne gaatjes te boren in de Italiaanse macaroni. Ik hoop mijn reiservaringen met de Beneluxtrein toch nog een
hele tijd te kunnen beleven. Ook de gesprekken
in het treincompartiment zijn bijzonder stichtend en ik neem mij voor een boek te publiceren
met als titel: ‘Treingesprekken van A(msterdam)totB(russel)’.Zodenkikmetveelontroeringterugaandegedachtenwisselingdieikhad
tussen Brussel en Roosendaal met een oudere
dame van Afrikaanse herkomst, die van de gelegenheid gebruik maakte om mij haar hele leventevertellen.Zijhadnethaargoudenbruiloft
achter de rug met een schat van een man, die
zijnvrouwhadtoevertrouwddathijaleenhalve
eeuw kleurenblind was en alles in grijze tinten
zag.Waarophetdametjeaanhaarmanhadgeantwoord: ‘Waarom heb je me dat nooit
verteld?Gelukkig hadikjegebrekvrijvlugdoor.
Maarikvondhetnietzoerg.Nuwilikjeookwat
bekennen. Ik zei je dat ik afkomstig was van
Kontich. Maar in feite kom ik uit Congo.’
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