HET

VAN DE ACTIEGROEP

RED DE VOORKEMPEN

WIM VAN HEES

((o.); g.mv.) oudste grote actiegroep in Vlaanderen;
werd bekend door haar protest tegen het
duwvaartkanaal dat men door de Kempen wilde bouwen;
stond mee aan de wieg van Agalev; viert nu zijn
veertigste verjaardag; nog altijd actief, onder meer
in het dossier rond de A102

((m.), g.mv.) 1. oud-reclamemaker; 2. fenomeen
in de wereld van de actiegroepen; maakte, samen
met de bewonersgroep stRaten-generaal, van de
Lange Wapper in geen tijd een nationaal issue
dat maandenlang het nieuws beheerste

X-FACTOR
SLAG VAN SEATTLE
(de (m.); g.mv.) eerste massale opstand van de
andersglobalistische beweging, in 1999; 40.000
jongeren protesteerden tegen de WTO-top in die stad,
de toenmalige beweging vormde zowat een blauwdruk
voor de huidige Vlaamse actiegroepen: niethiërarchisch, opendebatcultuur en een coalitie van
heel verschillende mensen (zie ook coalitie en
front)

TELEVISIE
(de (v.)) het elektrisch overbrengen, m.n.
door radiogolven, van bewegende beelden resp. de
waarneming daarvan
MANU CLAEYS: ‘Voor een actiegroep is televisie ontzettend belangrijk. Doordat mensen veel informatie krijgen, moeten politici zich ook gaan positioneren en wordt
het een belangrijk dossier. In de strijd rond de Lange
Wapper heb ik de rol van de regionale media enorm
leren waarderen, omdat ze het dossier goed beheersten.
In tegenstelling tot de Wetstraatpers, die eerder in politiek-strategische spelletjes geïnteresseerd was. Eigenlijk
hadden we geluk dat het hele Lange Wapperverhaal zich
afspeelde in een grote stad als Antwerpen, waar een
aparte tv-zender en krant bestaat. Een actiegroep uit pakweg Eeklo heeft het een stuk moeilijker. Omdat TV Oost
een veel groter gebied bestrijkt. Die regionale zender zal
logischerwijs veel minder aandacht besteden aan een
probleem uit Eeklo.’

UITEENVALLEN
(onovergank. werkw.; viel uiteen; is uiteengevallen)
(van organisaties) zijn vroegere samenhang en kracht
verliezen

(de (m.); -en) de niet nader te omschrijven
factor waardoor iem. of iets meer
aantrekkingskracht, uitstraling en succes heeft
dan de concurrenten
LUC VANNESTE: ‘Waar iets gebeurt, is zeker
belangrijk. Een brug over een stad, dat raakt veel
mensen. Het is dan gemakkelijker om mensen te
mobiliseren. Het is veel moeilijker om mensen in
beweging te krijgen voor een stuk natuur waar niemand rond woont.’
DIRK WEYLER: ‘Een actiegroep moet vandaag
eigenlijk al een communicatiespecialist in dienst
hebben die de media elke dag met korte, flashy
items bestookt. Heel vermoeiend. We doen het nog
altijd op de oude manier en kiezen bewust voor lange visieteksten. Het gevolg is dat we minder de pers
halen.’

YES-WE-CAN CITIZENSHIP
(het) term afgeleid uit het boek Can Do Citizens
van Matthew Pike; volgens Pike ‘moeten er nieuwe
systemen worden uitgedacht die berusten op de
mogelijkheden van de mensen zelf (can do’ers).
Alleen zo kunnen de mensen zichzelf
realiseren.’; Pike stelt ook dat het zeer
belangrijk is om ‘zo vlug mogelijk can do’ers
op te sporen en hen te motiveren om actie te
ondernemen. Zo gebeurt er tenminste iets en
wordt de druk van onderuit opgevoerd. Vanuit
deze concrete acties kunnen netwerken worden
uitgebouwd en kan er worden gewerkt aan de
verandering van de bestaande systemen.’

ZOT
(bijv. naamw.; zotter; -st) dwaas, gek

LUC VANNESTE: ‘Natuurlijk is het verschrikkelijk pijn-

lijk als een front uit elkaar valt (zie ook Lappersfortbos
en coalitie). Maar ik vind ook dat we er acht jaar alles
aan gedaan hebben. We hebben ook heel veel bereikt. Op
een bepaald moment moet je ook zo fair zijn om dingen
los te laten en niet blijven treuren om dat ene kleine lapje
grond dat je niet hebt kunnen binnenhalen.’
VOLKSRAADPLEGING
(de (v.)) 1. stemming over een bep. onderwerp door
alle stemgerechtigde burgers, soms door middel van
kiesmannen 2. begrip dat in 2009 een tweede leven
kreeg
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MANU CLAEYS: ‘Natuurlijk moet je een beetje zot
zijn om een actiegroep uit de grond te stampen. Samen
met ons investeren intussen al tien jaar lang vele stRaten-generalers een groot deel van hun vrije tijd in
de werking. Onbezoldigd.’
LUC VANNESTE: ‘Ik besteed er minstens een derde
van mijn tijd aan. Het is iets waar je mee gaat slapen
en weer mee opstaat. Voor minder moet je er niet
aan beginnen.’
WWW.GGF.BE, WWW.ADEMLOOS.BE, WWW.STRATENGENERAAL.BE,
WWW.ADEMRUIMTEOPENRUIMTE.BE, WWW.DOEL2020.ORG.

