Gedelf onder Vlaanderens gewelf
opgedragen aan www.tgrootgedelf.be
Geld is de maat der dingen...
Wie staat om méér tonnenmaat te springen?
Aan haventerminals is men aan ' t dringen.
Straks staat het waterpeil aan Vlaanderens lippen
En kunnen we met zijn allen helpen dippen.
Een spuikom hier, een spuikom daar,
Een insteekdok hier, een insteekdok daar,
' t Landschap is straks als een vergiet.
Arme Vlaanderaar die dat niet ziet!
' t Schipdonkkanaal zorgt voor kabaal
Haalbaarheid versus aaibaarheid.
Ach, schelde, van jouw bochten zien loodsen scheel.
Wanneer stopt dàt Hollands krakeel?
Kokeren we alle riolen in?
Hebben rietkragen enige zin?
Sasmeesters : naar uw sluizen!
Rentmeesters : naar uw kluizen!
Vlamingen, onthaast u haastig.
Route 66 ging in de States ter ziele.
Leert met zijn allen ritsen in de file.
Komt er alweer een nieuwe fraudegolf aan?
Wie wordt er straks de witte zwaan?
Paul Saccassyn, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be
( cynisch hekeldicht omtrent de controverse tussen voor- en tegenstanders
van een nieuwer, veel breder Schipdonkkanaal )

PS. geen verbreding Schipdonk
Als lid van de 'Lappersfort Poets Society' wens ik mijn waardering uit te drukken voor
het moedige standpunt van Mathias de Clercq. Tegen de verbreding van het
Schipdonkkanaal en de verminking van het Damse Ommeland: een landschap dat
door de Unesco zou moeten beschermd worden als werelderfgoed.
De jonge De Clercq zou mij, een oude overtuigde anti-liberaal, nog tot het liberalisme
kunnen bekeren. Hij gebruikt een cruciale term: 'de maatschappelijke kostenbatenanalyse'. Bij mijn weten zijn er nog niet zodanig veel liberalen die dit argument
hanteren, om het even of zij behoren tot Open VLD, LDD, NVA of CD&V: neoliberale
denkers halen hun neus op voor deze overweging.
Vergelijk de argumentatie van de Clercq ook even met het recente optreden in de
media van de Jongerenvoorzitter van CD&V (inzake de uitbreiding van de
euthanasiewet) en je merkt het verschil in visie en denkvermogen.

De 'kleinzoon van' bewijst met dit betoog dat hij een aanwinst is voor de Belgische
politiek. Neem er dan nog de zoon van Karel de Gucht bij en je bekomt bij Open VLD
een veelbelovende tandem voor de toekomst.
Al blijf ik een overtuigd anti-liberaal.
staf de wilde, http://staf-de-wilde.skynetblogs.be/

