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OVV en Brussel-Halle-Vilvoorde

Het OVV is zeker nooit een beoefenaar geweest van het “kaakslag”flamingantisme. Dit belet ons niet daar waar er werkelijk sprake is van een
kaakslag dat ook te zeggen en aan te klagen.
De afloop van de Brussel-Halle-Vilvoorde kwestie is een van de pijnlijkste
nederlagen, die de Vlaamse klassieke partijen in de geschiedenis ooit hebben
moeten incasseren.
Nog nooit was de zogenaamde “delivery gap”, het verschil tussen het beloofde
en het gerealiseerde, zo groot.
Nog nooit was het zo flagrant duidelijk dat de verzuchtingen van de gehele
Vlaamse bevolking moesten wijken voor de carrièreplannen van de Vlaamse
federale ministers.
In volkomen contrast hiermee staat de bekwame en solidaire houding van de
Franstalige partijen die op doeltreffende wijze het Francofoon belang wisten te
verdedigen. Het OVV zou bijna de Franstalige partijen met deze krachtdadige
houding moeten feliciteren en durft er bijna niet van dromen dat de Vlaamse
klassieke partijen al was het maar half zo krachtdadig zouden optreden.
Doordat de eerste-minister in februari reeds liet verstaan dat de federale
regering ook zonder een oplossing van BHV verder zou regeren, wisten de
Franstalige partijen dat de Vlamingen hun meerderheid in het parlement niet
zouden gebruiken en de Vlaamse meerderheidspartijen woordbreuk zouden
plegen om de federale regering te redden. Daardoor konden deze partijen zich
veroorloven een zeer hoge prijs te vragen voor de splitsing, een hoge prijs die
sommige politici uit Vlaanderen bijna bereid waren te betalen!
Dit was uitermate dom van de politici uit de Vlaamse meerderheidspartijen.
Indien wij ons dreigement om de splitsing via een stemming in het Parlement
door te voeren hadden gehandhaafd waren de Franstaligen wellicht geplooid.
Zij zijn gebaat met het verder functioneren van het federaal niveau. De
Vlamingen niet. Om dezelfde reden is het twijfelachtig of de Franstaligen hun
"atoombom" nl. de alarmbel hadden gebruikt.
Dit is een bittere nederlaag voor Vlaanderen. Het OVV hoopt dat de politici in
Vlaanderen hieruit iets leren.

Zo moeten de Vlaamse politici ophouden met hun bereidwilligheid zich te laten
opbranden voor het instandhouden van het federale niveau. Vlaamse politici
moeten zich, net zoals de Franstaligen, op federaal niveau opstellen als
Vlamingen en opstappen wanneer de belangen van Vlaanderen essentieel
worden geschonden.
Vlaamse partijen moeten hun wederzijdse naijver en afgunst opbergen en rond
de Vlaamse eisen een stevig front vormen. Zij moeten met elkaar de
verbintenis aangaan niet in een volgende federale regering te stappen,
wanneer bepaalde Vlaamse eisen niet worden gerealiseerd.
De volgende federale verkiezingen zijn niet meer zover af. De Vlaamse partijen
zouden hiervan van nu af aan werk moeten maken.
Het OVV roept ale Vlaamse burgers op tot solidariteit met de burgemeesters in
het bedreigde Randgebied van Vlaams Brabant. Elke Vlaming, van welke
achtergrond of afkomst ook zal in de komende weken de gelegenheid krijgen
deze solidariteit te betonen in verscheidene Vlaamse manifestaties.
Wees erbij. Lamme Goedzak spelen is wegens zwaarlijvigheid slecht voor de
gezondheid!
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