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]ongerenbetoging onder impuls van Felix De Clerck 

"Politici spelen� 
met onze toekomst"� 

Kortrijkse jongeren zetten de schouders onder een betoging tegen de impasse in de politieke onderhande
lingen, We herkennen Macti Vandemaele, Axel Weydts en Felîx De Clerck. (Foto NSK) 

• KORTRIJK - 'Trop is te veel !' Met die slogan roepen enkele jonge
ren op om op zondag 23 januari te betogen tegen de impasse in de 
regeringsonderhandelingen, Drie Kortrijkzanen trekken mee aan de kar, 
over de partijgrenzen heen: Matti Vandemaele, Axel Weydts en Felix 
De Clerck, Vooral die laatste deed nogal wat stof opwaaien, niet in het 
minst omdat hij de zoon van minister Stefaan De Clerck is. 

N ad<J1 de nOla van Johan Vamh.: 
LanolIc vorige wed: werd af· 

geschOlen. begonnen de jOllger,;n 
zich Ie roeren op sociale netwerk· 
sites als Twiller en Fac~book. Er 
werd opgeroepen om meI de jon
gen:n eÇIl duiucli)k signaal Ie ge
\'1::0. owr de partijgren'l-cn h~en. 

Fcli;o; De Ckrek (26) en Thomas 
Decreus länt.;t:crden i'.ondag 9 ja
nuari cen oproep op Facehook mel 
als lilel "Trop i$IC veel' De vric.n
den 'lIJn "lIebel van Konnjk af· 
komHig. Felix. de jllngste zoon 
"'~n Sldûûn De Clerck. verdeel! 
z.ijn liJd lussen Konnjk en Am
wel'pl:ll. waar hij coördinator is bij 
Air Antwerpen, een n:sldcntit:pro
ject voor kUllslenaiU'.'>. ThOlll~S 

woont in Antwerpen en i~ schrij· 
ver-filosouf. Inlussen lIekkcn nog 
vier anderen mee ;'lan Ik kar. on· 
der wIe de KonrijkJ.al1en A}\cl 
Weydt.'> ell Matli Vandcmaele, 
beiden IJclief bij SP.A. .. Maar dil 
is c:cn oproep van alle jongeren. 
los van partijpolitid". benadrukl 
Felix.� 
Dat het onderwerp leeft bij de jon�
geren is duidelijk. Nog geen 24� 
uur nadat de opr~p werd gelan�
ceerd. bevestigden al meer dan� 
honderd mensen hun deelname.� 
Woensdag waren d'll cr al meer� 
dan 400.� 

"Weg met eigenbelang"� 
"Wc lijn het voorJ.1 beu dal de po�
litici met onze toekom.~t ~pclen".
 

ven~1t Felix...Er muel iet::. gebeu
ren. We zijn hel beu dat cr ahijd 
1.0 negatief wordl gedaan in de po
litIek. S~~ulanlen liggen op de 
loer, de vergrijzing speelt ons par
ten. de a.~klcri~i~ is complee!. Hel 
i~ vijf na Iwaalf. Dal lijkl iedereen 
te beseffen, behalve On"lt." politiçi. 
Wij wiJlen de politiek e~n signaal 
geven: overstIjg jullie probkmcll 
en .1Org dat we weer een regering 
hebben. Hel moel gedaan 'l..ijn mei 
paniJen die enkel nog acteren uit 
eigenbelang. Hel algemeen belang 
van on.s land moet nu maar <.'ens 
primeren 

Krachtig signaal� 
De jongeren wiJlen een signJ.al ge�
ven, maar willen niel de wel dicte�
ren. ,.Hel maakt ons nlel uil wal er� 
beslisl wordl en welk akkoord er� 
kom!. Maar er moet i~t~ gebeuren.� 
Het is nicl onzc verantwoordelijk�
heid om een akkoord -Ie maken,� 
maar hel is wel onze veranlwoor�
delijkheid om op te kom,"n voor� 
onze toekomst. We doen dat door� 
samen, zom.!er polillcke kleur, cen� 
krachtig sigm:l<ll geven."� 
Zonder politieke kleur. dal is iels� 
wat Feh:<: wil benadrukken. "We� 
heb~n mi.ssehien wel mtl zijn� 
tweeën de Facebook-pagi08 opge�
start. maar heliniLiatief wordt heel� 
breed gcckagen. Door mensen van� 
alle politieke !deuren en dOor� 
mensen zonder politieke k.leur.� 
Daarom hebben we de oproep ook� 

gelanceerd in alle talen: Nedcr
I:mds. Frans. Duits, Engels ... En 
iedereen is welkom: jong en 
oud." 
Er kwam ook heel wat mc<.li~-aan
<.lach! en dat leverde Fcli:~ e~n zitje 
op in Rcyers Laat. Dilann kregen 
hij en zijn \'ricnden l.dfl' felicit:l
ties van Marc Eyskens : "Eindelijk 
staan mensen op ! Wat jullie dOèn. 
is heilzaam. Het gaal ons Wllr op
breken als het zo VOOr1 ga<JL" 
On IS lag nemend minister SIefaan 
De Clerck (CD& V) was nlnandag 
naar t:igen zeggen verrasl <.Ioor de 
aaie van z.ijn zoon ..Ma<lr ik sin 
wel positief tegenover 7.ljn euga
gement." 

Krachten hundelen 
Tegelijkenjjd en zonder Jal ze het 
van dkaar wislen. slarllen ook en
kele VUB-studenten een gelijkaar
dige actIe op onder de noemer No 
CUI'emmen', Grenl eaunr,..... Net 
op d\:ulfde dag...We wist~n echt 
niets van elkaar af. maar bundelen 
nu natuorlijk de krachten. We 
marcheren samen. De impact kan 
maar groter :tijn." De gezamenlij
ke actie!> hadden woensdagavond 
al meer dan I2.000 d~elnemers. 

De jongeren veramelen zondag 
23 januari om 13 uur aan het Al
ben-II-plein in Brussel. De mars 
vel"l.rekl om 14 uur aan hel stalion 
Noord en eindigt aan het Jubel
park.. 

(Mieke Verhe::J1c) 
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