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Gedupeerderí protesteren tegen de sruiting van aluminiumsmelter Ardel in
Delfzijl. Foro REMKo DE wAAL. ANp

werkzame leven elk jaar iets opzij
had gelegd voor zijn oude dag,-ali
de kans dat hij hulpbehoeyend
wordt groot is. De mensen die dat
wel hebben gedaan laat hij in de
kou staan door hun gespaarde geld
weg te roven door zijn idee van gi-
gantische geldontwaarding. Ik had
mí kunnen voorstellen dat hij een
belastingheffing op de meernraarde
van huizen bij verkoop zou hebben
geopperd. Dan rolt zijn geld in elk
geval weer legaal in de economie.
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Teweinig Eurofla
AIs Nederlandse consument kan ik
zonder beperking stofzuigers, olijf-
olie, enz. uit een ander Europees
land kopen, dankzij de verworven-
heden van de Europese Unie. Maar
ik kan geen goedkope Duitse elek-
triciteit aankopen, want er bestaat
geen Europese energiemarkt. De
aluminiumfabriekAldel is nu fail-
liet (Trouw,4 janauri) omdat hoge
invoerheffingen de invoer van Ouit-

r patiënt
r Marcel Levi formu-
rgvoor de genees-
rngere leven, dat die
t al mogelijk maakt,
leit te geven (Trow,tt,
jammer is de slot-
iwaliteit van leven
ukkig leven. Jam-
rde mensen kunnen
en zieke mensen
g zrjn; ik kom van
n veel mensen te-
alsje ongelukkig
t naar de dokter
reb je gerede kans
; er mankeert ie-
altijd wel wat. Al
mensen bij de dok-
ondheidszorg ook
g duur. Als je onge-
t je investeren in
L in zinvolle en
len, in zorg voor
lat soort dingen.
ran als je je onge-
rt het paard achter
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Hans de Geus, die
:ld aaade -verkoop
zijn'óuders, voelt
ijk (Letter & Geesr,
de koper van dat
ek afsloot van 120
ppsom. Maar deze
u goedkopere wo-
I een flat, kunnen
Luld dus waar die
en die uit winst-
og stimuleerden
daar massaal in-
crisisoorzaak ge-

lveen

kel over de nood-

zaak om sparen te beperken is te
eenzijdig. Verplaats je eens in mij:
ik ben timmerman, 58, en mijn
spaargeld is mijn reddingsboei in
deze tijden. Ik moet mijn broek op
houden tot mijn 66ste of 67ste, ali
dat al gaat lukken. Mijn irensioen
krimpt en ik heb geen energie voor
jongebokkesprongen. Alles moet
flitsy en flexy, erg vermoeiend! Wat
moet iknu met zulke oproepen om
eens lekker wild te gaan leven en
lekker met geld te smijten?
Theo Stoop Nkmnar

Onbegrijpelijk
Hoe is het mogelijk dat.Letter &
Geest een verhaal plaatst over
zoiets materieels als geld? En dan
ook nog een verhaal dat kant noch
wal raakt. Auteur Haas de C,eus is
geen spaarder, zoals hij suggereert,
maar een erfgenaam. Een man die
van zijn ouders het geld van het in
waarde gestegen huis heeft geërfd.
Hij heeft niets gespaard. Hij zou an-
ders praten wanneer hij in zijn

se shoom verhinderen. De regerin_
gen die de totstrndkoming van een
Europese energiemarkt traineren
worden bedankl
Eyrt dn Mudtie vutyoortlruysen
Haren

Geen geld?
Boeiende visie van INGeconoom
over Oost-Groningen en Aldel
(Trouw,4 juni).De overheid zou
geen geld hebben om Aldel te red_
den, maar toen ING dreigde om te
vallen, was dat geld er pÉts wel.
Er is veel landbouw in de regio:
kansen voor kruisverbanden met de
energiesector, zegt hij. Maar nu al
staan centrales (deels) stil wegens
overcapaciteit. En biovergisters
draaien met verlies vanwege hoge
grondstoforijzen. Neem de boot
naar de overkant van de Eems, daar
ligt onder andere papenburg, op
pert de INGeconoom vewolgens.
Hij had vast een onvoldoendè voor
aardrijkskunde op school. Er gaat
ffouwens helemaal geen boot naar
de overkant. Als het met ING niet
goed gaat, weten we een van de oor-
zaken.

Jan Dra uel Nieuwolda

Atsma
Voormalig staatssecretaris Joop Ats-
ma wordt voorzitter van de Vereni-
Srns van Onafhankelijke Tankop-
slagbedrijven (Personalia, 3 janua-
ri). Daarmee isAtsma, na Camiel
Eurlings (KLM), de tweede bewinds-
persoon van het ministerie van in-
frastmcfuur en milieu die na zijn
politieke loopbaan toetreedt toi het
bestuur van een organisatie waarop
hij tijdens zijn bewind toezicht
hield. En wéér kunnen we vaststel-
len dat die ministersistaatssecreta-
ris als toezichthouder faalde (hand-
having passagiersrechten Lucht-
vaart/Od§ell).
Martnus Hoonttje Oostmhout
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