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Actie Vlaams Belang aan kabinet-Leterme – 12 mei 2005 
 

Toespraak Frank Vanhecke 
 
Wie dacht dat we inzake Vlaamse lafheid in het verleden reeds alles gezien hadden, had het dus verkeerd voor.  
 
We hebben de voorbije dagen moeten meemaken dat VLD en SP.A plat op de buik gingen voor de Franstalige 
minderheid in dit land, een minderheid die à rato van 10 tot 12 miljard euro miljardenstroom per jaar op kosten 
van de Vlamingen leeft en niet eens in staat is in eigen land wat orde op zaken te stellen,  maar die in Vlaams-
Brabant een agressieve veroveringspolitiek voert en niet het minste respect opbrengt voor de Vlaamse 
eigenheid en de Nederlandse taal. 
 
Het is trouwens bijzonder veelzeggend dat de noodlottige en stilaan sinistere Guy Verhofstadt de steun van de 
familiale belangengemeenschap Van Saksen-Coburg kreeg. Die familie stond altijd al aan de zijde van de 
Franstaligen. 
 
We zullen het dus niet vergeten, en heel Vlaanderen zal het weten: wanneer de Walen hun wil opdringen en 
hun belangen verdedigen – extra miljarden voor het Franstalig onderwijs, onwettige benoemingen van 
Nederlandsonkundigen in Brussel, de Francorchamps- en wapenuitvoerwetten, het vreemdelingenstemrecht… 
- dan krijgen zij hun zin van VLD en SP.A, en dan wordt er niet geleuterd over de zo noodzakelijke federale 
loyaliteit en over de zo noodzakelijke compromissen tussen de taalgemeenschappen. Maar wanneer de 
Vlamingen de toepassing van de wet vragen, en respect voor de Nederlandse taal en de Vlaamse eigenheid, dan 
is het federale kot te klein en dan kruipen VLD en SP.A als bange wezels weg. Ze hebben dan nog het lef te 
beweren dat ze de dringend de grote economische problemen van het land gaan oplossen, terwijl elk klein kind 
weet dat Vlaanderen en Wallonië ook op sociaal-economisch gebied totaal uit mekaar gegroeid zijn en dat 
partijen die een simpele toepassing van de Grondwet rond probleem 177 niet kunnen organiseren, zéker ook 
de problemen 1 tot 176 niet gaan oplossen. 
 
Wij vergissen ons dus niet van vijand en waarschuwen in de eerste plaats die twee partijen, VLD en SP.A: wij 
zullen ervoor zorgen dat zij voor hun woordbreuk en hun leugens en hun lafheid een zware electorale prijs 
zullen betalen. Maar vandaag voeren wij actie op het Martelarenplein bij de Vlaamse regering, en vandaag staan 
wij hier met de eis aan CD&V-minister-president Yves Leterme om “woord te houden”. 
 
Het was Leterme die een jaar geleden stoer verklaarde dat er niet meer dan vijf minuten politieke moed nodig 
waren om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. En het was de voorzitter van zijn kartelpartner N-VA die zelfs 
plechtig beloofde dat er niet eens een Vlaamse regering zou worden gevormd  vooraleer die splitsing een feit 
was. We weten het, CD&V en N-VA hebben inmiddels heel wat stappen achteruit gezet. Ze hebben wél een 
regering gevormd zonder splitsing, ze hebben het ene na het andere ultimatum laten verstrijken, ze hebben in 
de Kamer geweigerd de hoogdringendheid van het splitsingsvoorstel te stemmen, en ga zo maar door.  
 
Maar vandaag is het uur van de waarheid gekomen. Vandaag weet Yves Leterme dat de Vlamingen bedrogen 
en belogen zijn door Guy Verhofstadt en door Steve Stevaert en door Bart Somers, wiens handtekeningen 
onder het manifest van de burgemeesters – morgen exact één jaar oud – dus niets waard zijn. 
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Vandaag is het ogenblik gekomen dat Leterme moet kiezen: meedoen met de bedriegers en de leugenaars, zich 
medeplichtig maken aan wat enkel als kiezersbedrog, woordbreuk en verraad kan bestempeld worden – ofwel 
zélf voor één keer eens blijk geven van zijn spreekwoordelijke “vijf minuten politieke moed”. Een Vlaams 
minister-president die naam waardig weigert de schandelijke Vlaamse capitulatie zelfs maar passief mee 
mogelijk te maken, en plooit zeker niet voor de bevelen die uit Laken komen. Indien het woord van CD&V en 
N-VA nog wat waard is, verlaten zij nu de Vlaamse regering. Al de rest is politiek schimmenspel, 
schaduwboksen, toneelspel van “hou me vast of ik doe een ongeluk”.  
 
Als grootste Vlaamse partij eisen wij vandaag het enige duidelijke signaal dat aan de andere kant van de 
taalgrens, in het Paleis van Laken, én in de hoofdkwartieren van VLD en SP.A zal begrepen worden: gedaan 
met geven en toegeven! Vlaamse politici die naam waardig weigeren nog langer een Vlaamse regering te 
vormen met partijen van woordbrekers die de francofone agressie laten betijen.  
 
Een Vlaams minister-president die naam waardig respecteert zijn eigen regeringsverklaring, zijn eigen gegeven 
woord, en blijft in de omstandigheden van vandaag geen seconde langer aan het hoofd van een Vlaamse 
regering met VLD en SP.A. 
 
Het is nu de tijd voor vijf minuten politieke moed. 
 
 
Frank Vanhecke 
Voorzitter Vlaams Belang 


