Toespraak door Guido Moons
Toespraak namens VVB
Vrienden medestanders voor de splitsing van de kieskring en van het
gerechtelijk arrondissement,
Alles wat moet gezegd worden is gezegd: klaar, duidelijk en gevat.
Alleen toch nog enkele puntjes op de i zetten of noem het bemerkingen in
de kantlijn.
Allereerst, van harte dank dat jullie zich de moeite hebben getroost om op
een doordeweekse donderdagavond naar Overijse te komen.
Het is dus wel degelijk zo dat in Vlaanderen burgers wakker liggen van
en bekommerd zijn om het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde.
In september 2003 betoogden we met 6000 te Vilvoorde. Op 9 mei vorig
jaar - uitgerekend op moederdag - was er een stroom van ruim 13000
betogers te Halle.
En vandaag toont uw gewaardeerde aanwezigheid hier in Overijse dat men
in Vlaanderen met argusogen de kafkaiaanse behandeling, of juister, de
niet-behandeling van dit dossier op de voet volgt én viseert. Maar toch
zal paars morgen beweren dat niemand in dit land voor dit dossier zijn
nachtrust laat!
In ieder geval, je voelt het met je ellebogen de sfeer deze avond is
grimmiger en meer onverzettelijk geworden en dat is méér dan terecht.
We zijn de kunstgrepen en strapatsen van dit paarse kabinet en zijn
biechtvaders moe:
interministeriële conferenties met dito werkgroepen, synoptische tabellen,
hoorzittingen met grondwetspecialisten... Mijn god, zijn de juristen bij het
Arbitragehof en de Raad van State dan klungelaars....en welke
kunstgrepen komen er nog op ons af?
Stop die bezigheidstherapie en ga over tot de orde van de dag: laat het
parlement zijn werk doen en ga uiteindelijk over tot de stemming van het
wetsvoorstel. En indien de Franstaligen aan de alarmbel willen trekken?
Laat hen doen.
Laat ons duidelijk zijn: Vlaanderen zit zeker niet te wachten tot
Verhofstadt valt over Brussel-Halle-Vilvoorde. Vlaanderen wil enkel de
splitsing van B-H-V, nu en zonder prijs! Wanneer Verhofstadt toch zou
vallen is dat de verantwoordelijkheid van de Franstaligen en van

niemand anders
Wat is er onredelijk wanneer Vlaanderen stelt dat de grondwet moet
worden geëerbiedigd, dat de inwoners van Halle-Vilvoorde recht hebben op
dezelfde provinciale kiesomschrijving zoals alle andere burgers in dit land,
dat er niet getornd kan worden aan de gewaarborgde vertegenwoordiging
van de Vlaamse Brusselaars?
Wat is daar onredelijk aan?
Indien de Franstaligen het daar moeilijk mee hebben, ja dan zal
Verhofstadt inderdaad vallen. Toch een tragisch einde voor zo een groot
staatsman, vallen over probleem 177.
Alle gekheid op een stokje, laat ons een kat een kat noemen.
Bewust maakt dit paarse kabinet van dit dossier een uitputtingsslag. Men
rekent erop dat de mensen het uiteindelijk beu en moe zullen worden.
Als Vlaamse Beweging mogen we ons niet laten intimideren door
Verhofstadt, Dewael en co.
Akkoord, ik ben het met u eens, een mens krijgt soms de neiging om op
bepaalde dagen ontmoedigd te geraken en dan krijgt men zin om er een
schop in te geven.
In mijn dwarse geboortestad Gent leeft er vandaag nog een oude slagzin:
'Nie pleujen!", "Niet plooien!".
Het is toch niet omdat Verhofstadt, Vande Lanotte en Reynders zelf ver op
hun tandvlees zitten in dit dossier dat wij de burgemeesters en alle overige
inwoners Van Halle-Vilvoorde in de steek zouden laten?
Het is toch niet omdat Verhofstadt vreest voor zijn premierschap dat wij de
belangen van de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten zouden
negeren?
Het is toch niet omdat Dewael zegt dat het misdadig zou zijn dat deze
regering over zo'n dossier zou vallen dat wij de gewaarborgde
vertegenwoordiging van de Vlaamse Brusselaars en de correcte toepassing
van de taalwet te Brussel op de helling zouden zetten?
Waarom zouden we de pretentie hebben te denken dat de splitsing van BH-V ons zomaar in de schoot zou vallen?
Voor ieder recht dat het uiteindelijk heeft verworven, heeft Vlaanderen
moeten betogen, meetings houden, petities organiseren, matrakslagen en
processen incasseren. Dat is zo gegaan voor de splitsing van de unitaire
provincie Brabant, voor de vernederlandsing van de Gentse en van de
Leuvense universiteit, voor het vastleggen van de taalgrens en het binnen
boord houden van Voeren.

Vlaamse bewegers, het devies luidt: "niet plooien!". Laat ons niet opgeven,
ieder Vlaams recht, iedere Vlaamse realisatie werd afgedwongen door
de basis, door het voetvolk. De basis, het voetvolk dat zijn u en ik. Met
andere woorden in 2005 is het niet anders.
Daarom hier en nu: laat u niet ontmoedigen wanneer zogezegde wijze
staatslui proclameren dat wij met dit dossier crimineel bezig zijn en de
toekomst van dit land op het spel zetten. Laat u niet van de wijs brengen
als mensen in uw buurt of op uw werk u aanporren dat u zich de dag van
vandaag toch niet zo enggeestig en kortzichtig kunt opstellen in deze
mondiale maatschappij.
Ik bezweer u, Vlaamse bewegers: laat u niet uit uw lood slaan, plooi niet.
De kans is zelfs reëel dat binnen afzienbare tijd de druk op de ketel nog
moet verhoogd worden. In die mate dat ons protest niet meer volstaat
enkel in de straten van Vlaams-Brabant, maar dat er moet geprotesteerd
worden in de Wetstraat!
We laten ons in de maling nemen, wanneer we zouden denken dat een
federaal, Belgisch kabinet ons nu de splitsing van B-H-V zou cadeau doen.
Tot slot een woord aan de Vlaamse regering en aan minister-president
Yves Leterme in het bijzonder.
Mijnheer de minister-president, momenteel vecht Guy Verhofstadt als een
duivel in en biechtstoelprocedure voor zijn premierschap. Met andere
woorden hij poogt de crisis veroorzaakt door B-H-V in zijn regering door te
schuiven naar de uwe, de Vlaamse regering.
Indien u niet oplet, zal hij daarin slagen. Laat dat niet gebeuren. Ga tot het
uiterste en roep alle partijen ter orde. De violen moet dringend getemd
worden.
U wint dat gevecht niet door tweemaal op rij in het Vlaams parlement een
signaal te geven van stemonthouding door vijf dissidenten. Daardoor
gaat Verhofstadt niet door de knieën of u dat betreurt of niet.
Waarom niet werken aan een frontvorming over alle Vlaamse
partijgrenzen heen: Halle-Vilvoorde en de Vlaamse Brusselaars zijn die
inzet waard!
Of wanneer VLD en SP.A kwaadwillig de splitsing op de lange baan blijven
schuiven, ga in de tegenaanval en weiger consequent de
federale,Belgische regering bij te springen door op Vlaams niveau
overbodig te sparen en begrotingsoverschotten te maken, die tot nu toe
verdwijnen in de bodemloze Belgische schuldenputten.
Politiek is een genadeloos machtspel, gebruik de Vlaamse macht voor
Vlaams welzijn ook in B-H-V.

B-H-V moet meer waard zijn dan louter lippendienst!
Stop na 175 jaar eindelijk de francofone anschlusspolitiek tegenover
Vlaams-Brabant. Want zeg nu zelf, wat hebben wij te vieren?
Indien de splitsing van de kieskring er niet komt, zou het Belgisch
establishment wel eens vroeger dan hen lief is kunnen geconfronteerd
worden met een totaal andere splitsing, waartegen zelfs geen Filips de
taaie tegen opgewassen is!
Ons niet gelaten, daar lig ik nu eens niet wakker van, u wel?
Laat het vandaag echter duidelijk zijn en duidelijk klinken: Splits BrusselHalle-Vilvoorde nu én zonder prijs!
Niet plooien! Wij, de burgemeesters en de Vlaamse Beweging, gaan
ervoor!
Overijse, 10 maart 2005
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