Ex-N-VA’ers pleiten voor ontgrendelen België
‘Wat een leugen!’ Dat vinden de
ex-N-VA’ers Hendrik Vuye en
Veerle Wouters van de stelling
dat de Belgische grondwet zo
vergrendeld is dat Vlaamse onafhankelijkheid onmogelijk is.
WIM VAN DE VELDEN

‘Wij Vlamingen moeten en mogen
geen afwezige meerderheid zijn.’ Zo
luidt de laatste zin van het boek
‘Sleutels tot ontgrendeling’, dat de
geëxcommuniceerde N-VA’ers en experts staatsrecht, Hendrik Vuye en
Veerle Wouters (foto’s), vandaag officieel voorstellen. Het is hun oproep
om België te ontgrendelen en naar
Vlaamse onafhankelijkheid te gaan.
‘De grendels zijn stevig,’ schrijven
Vuye en Wouters, ‘maar niet zo stevig dat ze de Vlaamse ontvoogding
kunnen tegenhouden. Het is evident
dat er gesproken moet worden met
de Franstaligen, zelfs als het Vlaams
Parlement eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept. Maar het is niet zo
dat wij Vlamingen door de Grendelgrondwet moeten onderhandelen
vanuit een ondergeschikte positie.’
Vuye en Wouters overlopen in

hun boek hoe grondwettelijke grendels de Vlaamse meerderheid in België hebben uitgeschakeld, maar betogen dat al die juridische grendels
niet kunnen verhinderen dat België
zou worden ontgrendeld.
‘Als België vergrendeld blijft, is
het omdat vele
Vlaamse partijen een onderdeel zijn van
het Belgische
establishment.
Ze hebben in
het verleden de
grendels mee
goedgekeurd.
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Ze hebben nadien toegelaten dat de Franstaligen
de grendels bijzonder ruim hebben
geïnterpreteerd. En vooral, ze doen
alsof de grendels een juridische fataliteit zijn, alsof ontgrendeling niet
mogelijk is. Wat een leugen!’, aldus
Vuye en Wouters.
Ze rekenen ook af met de ‘communautaire standstill’ die Bart De
Wever aanvaardde om met de N-VA
in het federale België aan de macht
te komen. Volgens Vuye en Wouters
is de achterliggende strategie van De

Wever de PS uitroken door in België
een Vlaams beleid te voeren, wat tot
mislukken gedoemd is.
De Vlaamse journalist en politicus Lode Claes schoof dat jaren geleden naar voren: Vlaanderen moet
zijn macht ontplooien binnen de
Belgische structuren. Maar volgens Vuye en
Wouters is ‘de
uitbreiding van
de
Vlaamse
aanwezigheid
binnen het vergrendelde België gewoon niet
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mogelijk’. En
straks is de PS terug van weggeweest
in de federale regering, verwachten
beide Vlaams-nationalisten.
Volgens Vuye en Wouters is er
geen andere weg meer dan dat het
Vlaams Parlement de onafhankelijkheid uitroept. Want ook de ‘Van
Rompuy’-strategie is mislukt. Herman Van Rompuy vond dat de Vlamingen pas in een federale regering
moesten stappen als ze een staatshervorming kregen. ‘De Vlamingen
hielden het been 194 dagen stijf.

Maar ze stapten uiteindelijk mee in
de interim-regering-Verhofstadt III.
De staatshervorming kwam er niet.’
De conclusie van Vuye en Wouters is dat de grendels die in de
grondwet zijn ingebakken, niet leiden naar oplossingen, maar stilaan
tegen hun eigen limieten aanbotsen. ‘De compromissen waar de
grendels toe leiden, zijn nooit een
duurzame oplossing. Elke staatshervorming die volgens dit schema is
afgesloten, draagt de kiemen van de
volgende staatshervorming. Het
compromis pacificeert niet. Het
geeft alleen een zeer tijdelijke windstilte. Het compromisfederalisme is
een mislukt experiment. Zo kondigt
de zesde staatshervorming al een zevende aan. Bovendien is dit model
eindig. Elke staatshervorming wordt
moeilijker dan de voorgaande, omdat de stof tot compromis steeds beperkter wordt.’
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