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DE KAMER 22-03-2008 
 
Voorzitter 
Collega’s  
De koning is dood, leve de koning! De interimregering Verhofstadt III is dood en zal vervangen 
worden door de…regering Leterme I. Normaal zou men verwachten dat velen enthousiast 
zouden zeggen: eindelijk is het zover, na 9 maanden van verwoed onderhandelen, neen veeleer na 
een maandenlange lijdensweg van rien ne va plus en na de ultieme vernedering voor het kartel en 
de man van de 800.000 voorkeurstemmen om gedepanneerd te worden door de restanten van het 
door de kiezer afgestrafte paars.  
 
Maar van enthousiasme heb ik hier vorige donderdag én vandaag én in de pers echter niet veel 
gemerkt. Berusting ja,  opluchting ja, dat het uiteenspatten van België nog niet voor vandaag is. 
Eindelijk kunnen we overgaan tot de orde van de dag.  
Maar collega’s maak u geen illusies, wij onthouden vooral, dat gedurende deze 9 maanden voor 
zeer velen duidelijk werd dat de kloof tussen Vlamingen en Franstaligen nog nooit zo diep was 
als vandaag. En ik zeg dit zonder leedvermaak. Nog nooit werd ons gelijk, het gelijk van het 
Vlaams Belang, maar evengoed dat van andere Vlaams nationalisten in de diaspora en dat van de 
brede Vlaamse Beweging, zo uitdrukkelijk bevestigd.  
 
De kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is niet het gevolg van de subtiele sabotage die aan het 
Vlaams Belang of de N-VA wordt toegedicht, noch van het stugge non van Joël Milquet. Neen, 
de wortels van deze crisis tekenden zich reeds af ten tijde van paars. Toen al bleek overduidelijk 
dat Vlamingen en Walen er geheel andere visies op na houden over eender welk onderwerp van 
staatshuishouding.  Toen dacht men nog dat een struisvogelpolitiek de demonen kon in bedwang 
houden, maar men vergat dat “quand on chasse le naturel, il revient au galop.” De Vlaamse 
staatsvormingsgeest is uit de Belgische fles! 
 
Met klare en duidelijke Vlaamse beloften vanwege de voormalige Vlaamse Minister-president 
speelde het kartel CD&V/N-VA op die ontluikende communautaire onrust goed in en won de 
verkiezingen van 10 juni 2007. De tandem Vandeurzen-De Wever hamerde er steeds weer op dat 
er wezenlijke delen van het federale beleid overgeheveld moesten worden naar de deelstaten 
alvorens de problemen van de mensen echt kunnen worden aangepakt.  
 
Herinner u: zij zouden ettelijke kilometers van die weg gemeenschappelijk afleggen. Herinner u, 
vrienden van het kartel, de uitspraken van onze ex Minister-president “que la nécessité d’avoir un 
gouvernement fédéral passe au second plan par rapport aux intérets de la Flandre.”  Meer zelfs 
Eric Van Rompuy “voelde zich niet geroepen om België te redden!”    
 
De voorbije 9 maanden leek het alsof het Kartel koppig op deze nagel bleef kloppen. Het gevolg 
was: impasses, misinterpretaties, ruzies, surplacen, wantrouwen, kortom totale chaos. Want de 
Franstaligen gaven niet toe, ondanks alle pogingen om hen te doen inzien hoe noodzakelijk een 
staatshervorming ook voor hen wel is.   En ondanks dat alles weigerde men aan Vlaamse 
onderhandelingszijde om de juiste conclusies te trekken uit die maandenlange impasse: nl.: dat 
separatisme, onafhankelijkheid, Vlaamse staatsvorming meer dan ooit aan de orde was in 
Vlaanderen. Dames en heren van CD&V en OpenVLD: U had toen moeten inzien, moeten 
beseffen, dat België niet werkt.  En velen onder u weten dat Tony Van Parijs vandaag in De 
Standaard gelijk heeft wanneer hij zegt: “ er is geen overeenstemming meer te vinden in dit land, 
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dit is de waarheid.” U kunt uw Vlaamse kiezers beloven wat u wil, zolang u per sé wil vasthouden 
aan een model waarbij twee totaal verschillende democratieën tot elkaar veroordeeld worden, zal 
de Vlaamse kiezer zich keer op keer tevreden moeten stellen met een handvol borrelnootjes. Hoe 
hard u ook uw best doet om het voor te stellen als een grote overwinning. Via dat federale niveau 
zult u uw Vlaamse kiezer nooit kunnen geven wat u hem beloofd hebt. 
 
Voorzitter 
Collega’s 
Het regeerakkoord dat nu voorligt stemt ons weinig hoopvol. Op basis van deze tekst kunnen we 
zeggen dat Leterme I in de eerste plaats louter cosmetica is. Men mag dan al een, zij het mager en 
vaag, akkoord hebben bereikt, de communautaire en de andere spanningen blijven onderhuids 
gewoon voortwoekeren.  
 
Vele collega’s hebben het vandaag uitvoeriger over de verschillende luiken van dit “non” 
akkoord, over het gebrek aan visie en toekomst op budgettair, sociaal, economisch, financieel, 
justitieel, migratie, energie gebied, enz.  
 
Zij hebben het over een beleidsverklaring, waar mooie beloftes en gebakken lucht het gebrek aan 
eensgezindheid en Belgische daadkracht moeten maskeren. Cosmetica op haar best. Ik kan het 
niet krachtdadiger en vernietigender zeggen dan met de woorden van de heer Urbain Vandeurzen 
voorzitter van de Vlaamse werkgeverskoepel VOKA/VEV vorige woensdag : “Het oude België 
is zo goed als failliet. Het federale niveau is doodgebloed en wat nodig is voor het land om 
vooruit te gaan, zal van de regio’s moeten komen”.  
 
Helaas ziet uw regeerakkoord mijnheer de voormalige Minister-president er wat de toekomst van 
die regio’s betreft niet goed uit. Het akkoord zal de geschiedenis ingaan, niet als dat van 
Hertoginnedal, of Steenokkerzeel, of Egmont, of Lambermont of God weet van welk kasteel, 
maar als het akkoord van de borrelnootjes.  
 
Herinner u: de CD&V zou niet in een regering stappen zonder de beloofde grote 
staatshervorming, zonder de splitsing van B-H-V, zonder transparante transfers. En nu zit u daar, 
sta mij toe het in maritieme termen te zeggen, aan het roer van het oranje-blauwe-rode 
vrachtschip, half gevuld met ranzige borrelnootjes. Gaat u, als kapitein tegen alle beloftes in, met 
dit stuurloze gammele schip toch zwalpend het  Belgische sop kiezen en de Vlaamse passagiers, 
de kiezers teleurstellen? Of gaan uw partij, uw kartel u de weg wijzen  naar de juiste stuurhut van 
het nieuwe Vlaamse schip dat naast  het Waalse schip, de eigen koers vaart, naar de eigen einder?   
 
De toekomst is duidelijk wat ons betreft. Ofwel doet u uw verkiezingsbeloftes gestand en ziet u 
in dat de enige oplossing erin bestaat met uw schip de veilige haven van de Vlaamse 
onafhankelijkheid binnen te varen en dan zal u ook in ons een fidele bemanning vinden. Ofwel 
vrees ik, hoop ik dat een deel van uw huidige bemanning aan het muiten zal slaan of over boord 
zal springen. 
 
Voorzitter, Collega’s 
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Ik sta hier niet enkel en alleen als vertegenwoordiger van een partij. Uiteraard ben ik fier het 
Vlaams Belang te mogen vertegenwoordigen en zelfs voor te zitten. Maar bovenal ben ik een 
militant van de Vlaamse Beweging en dat zal ik heel mijn leven blijven. Deze Vlaamse Beweging 
valt mijns inziens niet zomaar op te delen in enkele afzonderlijke politieke partijen en een aantal 
verenigingen en denktanks. Neen, dit is een brede politieke beweging met een gemeenschappelijk 
doel. Het is een politieke beweging die steunt op het besef dat België ons vaderland nooit is 
geweest en het ook nooit zal worden.  
 
En dat mag sommigen misschien wat romantisch en anderen revolutionair in de oren klinken. 
Maar als blijkt dat Leterme na 9 maanden wroeten er niet in is geslaagd om samen met onze 
Franstalige buren een toonbaar regeerakkoord op te stellen, dan mag men zich toch wel afvragen 
voor wie België vandaag nog een meerwaarde biedt. België is slechts het vaderland van een 
beperkte kliek die belang heeft bij het Belgische status quo, niet van de 6 miljoen Vlamingen, 
noch van de 4 miljoen Franstaligen die zitten te wachten op oplossingen voor hun alledaagse 
problemen. Deze situatie valt niet te remediëren met een zoveelste staatshervorming, als die er al 
komt, laat staan met wat borrelnootjes. Dat maakt van de boedelscheiding een zeer logische eis.    
 
Daarom richt ik mij graag tot mijn collega-Vlaamse Bewegers in dit halfrond. Vlaamse vrienden. 
Ik wil jullie er aan herinneren dat N-VA en Vlaams Belang, beiden de partijpolitieke voortrekkers 
van onze brede politieke beweging zijn en bijgevolg grotendeels dezelfde doelstellingen 
nastreven. Ook in de LDD, CD&V, Open VLD en Spirit zitten nationalisten en flaminganten. 
Ook tot hen richt ik mij: onze programma’s zijn niet identiek, soms verre van. Maar ieder op 
onze manier streven we naar een vrijer Vlaanderen. Laten we daar alvast voor gaan, samen met 
andere niet partij politieke krachten die de oprichting van een Vlaamse staat in Europa nastreven. 
Dat is het wat de Vlaamse kiezer ons gevraagd heeft op 10 juni. Dat is het wat jullie hem beloofd 
hebben. Dat is het waar hij recht op heeft. Stel daarom niet uit tot juli wat je vandaag kan doen. 
Regeer niet langer over het Belgische graf. Houd woord, trek de stekker uit, nu …voor eens en 
voor altijd. 
 
Bruno Valkeniers 


