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Is pater Damiaan, als

Het conflict rond

Is het ethisch

patroon voor aidslijders,

Georgië test niet alleen

verantwoord dat enkele

voor Sensoa alleen

Europa. Het werkt

topmanagers exorbitante

aanvaardbaar met

multipolair.
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Doel, dolk, dood
De tragedie van Doel staat

symbool voor de megalomanie
van de Antwerpse havenlobby
en de teloorgang van de

Generaties
mét elkaar

Vlaamse landbouw. Dat is een
rechtsstaat en een democratie
onwaardig.
Koenra ad De Wolf | Maandag hervatte on-

“Mensen worden te veel

der massale politiebescherming de sloop

beoordeeld op hun prestaties

van woningen in Doel. De ongelijke strijd

en niet op wie ze zijn. Er is de

gaat door. Nu al een halve eeuw. Tussen de

voortdurende gejaagdheid en

boeren met hun vette akkers en de baronnen van de Antwerpse haven. Op de rech-

het niet meer kunnen leven met

teroever van de Schelde ruimden vier dor-

gemis”, vindt Trees Dehaene.

pen plaats voor de grootste chemiehaven

“De jongere generatie kijkt

van Europa. De volgende prooi was de ‘ach-

anders naar de wereld en ook wij

terlijke’ linkeroever. Duizenden hectaren
van Europa’s meest vruchtbare akkergrond

worden door de veranderingen

moeten plaats ruimen voor havendokken

beïnvloed. De zorg van

en fabrieken. Parlementslid Remi Bogaert

generaties voor elkaar is uiterst

(CVP) leidt jarenlang het verzet, maar ook

belangrijk. De ouderen kunnen

hij bezwijkt. Bovenop ‘zijn’ Sint-Annahoeve

jongeren veel bijbrengen en

komt een afvalverbrandingsbedrijf.

omgekeerd.”
Blunders stapelen zich op. In uitgegraven
dokken komt geen schip. Op industrieter-
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reinen staan geen fabrieken. Duizenden

Trees Dehaene

hectaren landbouwgrond liggen al decennia
braak. De politie gebruikt een boerderij als

Godsvrienden gezocht

den lekkende daken niet hersteld. Huizen

In zuidelijk Europa ontstaan her en der

rotten weg. Een leefbaarheidstudie wordt
gemanipuleerd. Het dorp bloedt dood.
Alle partijen hebben boter op het hoofd.
Eerst is er een geheim politiek akkoord van

foto: belga

doelwit bij schietoefeningen. In Doel wor-

nieuwe stichtingen van religieus leven.
In het noorden – ook in Vlaanderen – loopt
het moeilijker: zowel de traditionele religieuze families als nieuwe vormen van religi-

Doel op 18 augustus.

christendemocraten en socialisten. Later

eus gemeenschapsleven hebben het lastig.

beslist de paarsgroene Vlaamse regering

ven voor het dorp is gered. Ook jezuïet Luc

woonrecht in augustus 2009. Intellectuelen

Hoe komt dat? En waar ligt de kiemkracht

van Patrick Dewael (VLD) het dorp van de

Versteylen staat al decennia in de vuurlijn.

en de jaknikkers in het Vlaams parlement

van stichtingen die wel slagen?

kaart te vegen. Terwijl Sooike in zijn dui-

Hij lanceerde vorige week met zijn collega’s

zwijgen. Het zelfgenoegzame Vlaanderen

venhok zelfmoord pleegt, triomfeert baron

Karel Van Isacker en Phil Bosmans over deze

ligt niet wakker van die menselijke trage-
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Leo Delwaide (VLD) op deze ‘grote dag voor

‘mensonterende zaak’ een oproep tot de fe-

die. Want niets mag de economische voor-

Nieuwe religieuze gemeenschappen

Antwerpen’.

derale premier Yves Leterme (CD&V). De

uitgang stoppen. “Dat dorp met z’n kloot-

drie willen niet dat hij aan het hoofd staat

jesvolk en z’n boerenpummels, met z’n

van een ‘regering van slopende zaken’.

scheve kerktoren en z’n kermismolen op de

De nu 85-jarige eresenator Ferdinand De
Bondt (CVP) – de enige Wase politicus die al

De tragedie van Doel is een democratie on-

dijk, heeft gewoon het ongeluk in de weg te

sinds 1968 vecht tegen al dat onrecht – richt

waardig. In een dorp dat op het gewestplan

liggen”, schreef journalist Chris De Stoop.

het comité ‘Doel 2020’ op. Hij wil niet ster-

staat ingekleurd als woonzone, vervalt het

Doel. Dolk. Dood.
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