OVV-Staten-Generaal 6 december 2003
Vlaamse staatsvorming : Vlaanderen, Europa, Wereld
___________________________________________

INLEIDING
__________
Goede Vrienden die U inzet voor de Vlaamse belangen,
In naam van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen heet ik U allen hartelijk welkom,
zowel leden van de OVV-lidverenigingen, van Vlaamse verenigingen buiten het OVV, als
politici uit Vlaamse politieke partijen.
Ik heet U welkom in “De Schelp” van het Vlaams Parlement, ons politieke huis waar we ons
thuis voelen, in het hartje van Brussel, onze Vlaamse hoofdstad.
Talloze verontschuldigingen liepen binnen van mensen die er ook graag waren bij geweest.
Eén ervan wil ik graag bij naam vernoemen : die van onze zwaar geaccidenteerde
ondervoorzitter Staf Van Wichelen, die U van uit het ziekenhuis zijn groet laat overbrengen
en hier vertegenwoordigd wordt door zijn echtgenote.
Bij de aanvang van deze vergadering, waaraan we een groot belang hechten en die we daarom
“Staten-Generaal” noemen, gedenken wij piëteitsvol de OVV-vrienden die ons gedurende het
laatste jaar ontvielen : Prof. Adriaan Verhulst, oud OVV-voorzitter en oudWillemsfondsvoorzitter ; Prof. Lieven Van Gerven, oud OVV-voorzitter en oudDavidsfondsvoorzitter ; Meester Antoon Roosens, oudvoorzitter van het Komitee der
Randgemeenten, oud-secretaris van het Vlaams Komitee Brussel en redactielid van Meervoud
; Prof. Gilbert De Smet, voorzitter van de Vereniging van Wetenschap. Wij gedenken
eveneens alle andere niet genoemde recent overleden vrienden en kameraden die de verdere
Vlaamse ontvoogdingsstrijd prioritair stelden.
Zoals het geprojecteerde nieuwe OVV-logo aanduidt, situeren de OVV-doelstellingen zich op
drie terreinen.
De eerste doelstelling blijft de zorg voor, en de uitbouw van, de Vlaamse identiteit op
taalkundig, cultureel, maatschappelijk, economisch, ecologisch en staatkundig vlak in een
geest van ideologisch-pluralistische verdraagzaamheid, met als instrument een zo groot
mogelijke bestuursautonomie.
De tweede OVV-doelstelling is openheid naar, en samenwerking met, de andere volkeren in
de Europese Unie, op basis van hun respectievelijke identiteiten, in de eerste plaats nauwe
samenwerking met Nederland.
Die beide doelstellingen werden in het OVV-memorandum van 1995 samengevat als
“Vlaanderen, Staat in Europa”.
Er is nog een derde OVV-doelstelling die trouwens sinds lang in de Vlaamse Beweging
aanwezig is, namelijk de openheid en samenwerking op wereldvlak, in de eerste plaats
solidaire steun voor de volkeren in ontwikkelingslanden.

Mahatma Gandhi zei : “Om internationalist te zijn moet je eerst nationalist zijn.
Internationalisme houdt in dat volkeren van verschillende streken of naties samen komen en
het eens worden over een gemeenschappelijk beleid… De inzet voor de eigen natie is niet in
tegenspraak met de inzet voor de wereldgemeenschap.”
Het doel van deze Staten-Generaal is dubbel :
1. Wij willen de daarnet vermelde drie OVV-doelstellingen op ruime schaal verspreiden bij de
Vlaamse bevolking en bij de Vlaamse politici.
Vandaar de drie deelthema’s van de Vlaamse staatsvorming die straks zullen behandeld
worden : binnenlands bestuur, Vlaanderen in Europa en Vlaanderen in de wereld.
Onnodig te zeggen dat we noodzakelijkerwijze onvolledig zullen zijn.
Zo wordt bvb. voor Brussel, dat nog duidelijker onze Vlaamse hoofdstad moet worden, door
een OVV-werkgroep binnenkort een specifieke bijkomende actie gepland.
2. Ons tweede doel is alle Vlaamse politici op te roepen om samen een breed solidair Vlaams
front te vormen, dat de federale recuperatie van Vlaamse bevoegdheden een halt toeroept, dat
de OVV-eisen (*) op de politieke agenda plaatst, die eisen hardnekkig op de agenda houdt en
ze tenslotte doordrukt.
De 5 resoluties, goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 3 maart 1999, zijn voor ons een
absoluut minimum. Wij willen meer : wij willen echt zelfbestuur. Zodat we niet meer met
beschaamde kaken aan niet-begrijpende buitenlanders moeten vertellen dat in België een
Vlaamse meerderheid gegijzeld wordt door een Waalse minderheid.
Vorige week speelde ik met een kleinkind, 7 jaar oud, het kaartspel “geduld”, wellicht beter
door U gekend als “patience”.
Toen we maar niet uit geraakten, vroeg ze mij : “Opa, we gaan toch door, hé ?”
Ik heb haar toen glimlachend geantwoord : “Ja, Iris, wij gaan door tot we winnen.”

Eric Ponette

* OVV-webstek : www.ovv.info (zie persmededelingen :
1. OVV-verkiezingsmanifest voor een Vlaamse staatsvorming, 8 mei 2003
2. Open brief aan formateur Guy Verhofstadt, 2 juni 2003 : toegevoegd als bijlage).

