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'Eih bennek, eih blavek!!!' – Nieuwjaarsboodschap VVB Brussel
Nieuwjaar is het tijdstip van de goede voornemens. Maar in het
geval van Brussel-Halle-Vilvoorde nemen we daar geen
genoegen meer mee. De goede voornemens hebben we al
gehoord. Nu willen we daden zien...
De Vlaamse Volksbeweging (VVB) is duidelijk: Brussel-HalleVilvoorde moet worden gesplitst, onverwijld en zonder
toegevingen!!!
'Waarom is de splitsing zo belangrijk?
Omdat Brussel-Halle-Vilvoorde haaks staat op de indeling in ons
land in taalgebieden. Franstalige politici graaien gulzig in de
Vlaamse stemmenbokaal. Franstalige inmenging in
Nederlandstalige gemeenten is een logisch gevolg.
Omdat de niet-splitsing op dit ogenblik in strijd is met de
grondwet, zegt het Arbitragehof. Overal zijn er provinciale
kieskringen, behalve in Vlaams-Brabant. En dat is discriminatie,
vindt het Hof. Splitsen is dus noodzakelijk.
Waarom de splitsing niet ruilen voor iets anders?
Omdat de uitspraak van een rechtbank hoe dan ook moet worden
uitgevoerd. Daarvoor een losprijs betalen is noch nodig noch
gepast.
Omdat de splitsing van de kieskring, anders dan de
staatshervorming of de wijziging van de taalwet, met een gewone
meerderheid kan. Als de Franstaligen dwars blijven liggen,
kunnen de Vlamingen ze desnoods eenzijdig doordrukken. De

Vlaamse partijen hebben zich daartoe plechtig geëngageerd.'(1)
Wij aanvaarden geen Franstalige chantage. Wij eisen respect
voor de democratie. Als een parlementaire meerderheid de
kieskring splitst, moeten de Maingains en andere Di Rupo’s van
deze wereld zich daarnaar schikken. Weten zij niet dat
ondemocratische partijen tegenwoordig hun financiering kunnen
verliezen?
Wij aanvaarden niet dat Vlaamse partijen toegeven aan de
Franstalige chantage. De democratische rechtstaat heeft
voorrang op de carrièreplanning van individuele politiekers en op
de machtsdeelname van partij X of Y. De VVB zegt: 'Poten af van
de taalwet en geen nieuwe blanco cheque voor Brussel!'
Aan onze Franstalige vrienden: 'Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest moet niet worden uitgebreid, maar worden afgeschaft!'
Brussel is inderdaad te klein, maar we moeten het niet uitbreiden,
we moeten het doen opgaan in een groter geheel. Brussel maakt
deel uit van de Vlaamse economie en heeft alles te winnen bij een
goede verstandhouding met Vlaanderen. De gewone Franstalige
heeft dit al lang begrepen. Kijk maar naar de Franstalige 'tsunami'
in onze Nederlandstalige scholen!
Alleen de francofone politieke elite vreest de opwaartse trend van
het Nederlands in Brussel. Zij zeggen: 'Als België barst, dan
moeten de Vlamingen uit Brussel weg'. Welnu, met de woorden
een echt ketje zegt de VVB: 'Eih bennek, eih blavek!!!' (2)
--(1) Uit: Gorik, februari 2005 (in voorbereiding).
(2) Uit: Hergé, 'Kuifje, De scepter van Ottokar', p. 21.

