
Robrecht Vermeulen : De geschiedenis van 50 jaar OVV 

Het  algemeen  bestuur  van  het  Overlegcentrum  van  Vlaamse  Verenigingen
kwam voor de eerste maal bijeen op 13 maart 1966. We vieren vandaag onze
vijftigste  verjaardag  en  we  doen  dat  onder  het  onder  het  motto  “50  jaar
bouwen aan Vlaamse identiteit”.

Vlaanderen en de Vlaamse Beweging hadden zware klappen gekregen in en na
de oorlog.  Veel Vlamingen twijfelden aan hun Vlaamse identiteit.  Voor velen
was de Vlaamse identiteit besmeurd.  Er bestond dus een noodzaak en ook de
wil om de Vlaamse identiteit terug op te bouwen. 

Het Franstalige Belgische establishment en hun Vlaamse meelopers voelden
zich oppermachtig en zagen de kans om de Vlaamse Beweging de genadeslag
geven.  In 1946 werd de IJzertoren opgeblazen.  In 1947 werd de talentelling
vervalst.  Vooral in en rond Brussel moest blijken dat het aantal Franstaligen
sterk  toegenomen  was  met  als  resultaat  dat  in  drie  Vlaamse  gemeenten
voldoende Franstaligen werden gevonden om ze bij  Brussel  te  voegen.   Er
werd zelfs gedroomd van “le très grand Bruxelles” waarbij ook Leuven met zijn
Franstalige universiteit zou ingelijfd worden. Dit alles was voldoende om de
Vlamingen wakker te schudden.

De tijd was ook gunstig om te bouwen aan Vlaamse identiteit.  De Vlaamse
economie  kende  een  voordien  nooit  geziene  opbloei.   Vlaanderen  werd  de
sterke economie van België en duldde niet langer dat het op politiek vlak een
tweederangsrol  mocht  spelen.  Die  gelegenheid  werd  aangegrepen  door  de
grote drie cultuurfondsen, Davidsfonds, Willemsfonds en Vermeylenfonds.  Zij
liggen aan de basis van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. 

Hierbij moet vooral de verdienste van Clem De Ridder, de toenmalige voorzitter
van het  Davidsfonds,  benadrukt  worden.  Hij  nam het  initiatief  en  was ook
lange jaren voorzitter.  Hij slaagde erin om een eensgezind Vlaams standpunt
te doen innemen door de drie fondsen en bovendien daarrond een totaal van
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49 Vlaamse verenigingen samen te brengen. Ook moet de grote verdienste
benadrukt  worden  van  Adriaan  Verhulst  en  Aloïs  Gerlo,  de  toenmalige
voorzitters van het liberale Willemsfonds en het socialistische Vermeylenfonds.

Dat  zij  bereid waren tot  samenwerken aan de heropbouw van de Vlaamse
identiteit  was  toen  helemaal  niet  evident.   In  de  liberale  partij  en  in  de
socialistische partij was geen plaats voor Vlaamsgezinden.  Enkel de toen nog
unitaire Christelijke Volkspartij deed een poging om Vlaamsgezinden een plaats
en een stem te geven. 

Het  presidium  en  het  secretariaat  van  het  OVV  werden  beurtelings
waargenomen door de voorzitters van de drie cultuurfondsen. Hierbij moeten
ook  enkele  andere  grote  verenigingen  vermeld  worden,  die  er  vanaf  de
stichting bij waren en een grote rol gespeeld hebben in de beginjaren van het
OVV, namelijk het Verbond der Vlaamse Academici met Walter Opsomer, de
Vlaamse  Volksbeweging  met  Paul  Daels  en  het  Verbond  van  Vlaams
Overheidspersoneel met Robert Vandezande.

Een jaar na de stichting, in 1967 werd onder impuls van het OVV met succes
een nationale betoging gehouden in Antwerpen met als voornaamste eis de
overheveling van de Franstalige  afdeling van de Leuvense universiteit  naar
Wallonië.  In 1968 organiseerde het OVV een “Staten Generaal van de Vlaamse
verenigingen” en in 1971 een “Algemeen Vlaams Congres”. Het was een tijd
van  grote  eensgezindheid  onder  Vlaamse  verenigingen  van  zeer  diverse
strekkingen. Het OVV kon ook rekenen op de steun van Vlaamse prominenten
uit de academische, politieke en culturele wereld.  

In  1976,  ter  gelegenheid  van  de  tiende  verjaardag  van  het  OVV,
ondertekenden acht bekende Vlaamse schrijvers de “Verklaring van de Acht”,
waarin  werd  opgeroepen  de  taalgrens  en  de  afbakening  van  Brussel  19
gemeenten als definitief te beschouwen.

Door eensgezindheid, die soms moeizaam bekomen werd na langdurig overleg,
kon het OVV bijdragen tot de langzame opbouw van de Vlaamse identiteit en
de Vlaamse natie.  Er werden successen geboekt.  België werd omgebouwd tot
een federale staat.   Maar, de vooruitgang was soms een hinderpaal voor de
eensgezindheid.  Een aantal verenigingen haakten af omdat, naar hun mening,
Vlaanderen genoeg zelfstandigheid verworven had.  
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Soms kon het OVV niet eensgezind optreden en werd de nodige actie gevoerd
door  een  ad  hoc  aktiekomitee,  bvb.  het  Egmontkomitee  in  1977.  Het
Egmontkomitee organiseerde twee betogingen, een in Dilbeek en een in Gent.
Het Egmontpact, waarbij inwoners van 14 Vlaams-Brabantse gemeenten zich
fictief zouden kunnen inschrijven in een Brusselse gemeente, ging niet door. 

In 1990 werd binnen het OVV het “Aktiekomitee Vlaanderen 90” opgericht en
werden in 1990 en 1991 twee betogingen georganiseerd in Brussel met als
eisen  “Echt  zelfbestuur”  en  “Taalgrens  is  staatsgrens,  ook  in  Brabant”

In 1995 werd binnen het OVV het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid
opgericht om te ijveren voor de splitsing van de Belgische Sociale Zekerheid.
Dit  comité  is  er  in  geslaagd,  door  degelijke  studies  en  publicaties  het
onderwerp  van  een  Vlaamse  sociale  Zekerheid  op  de  politieke  agenda  te
plaatsen  en  te  houden.   Onlangs  heeft  AK-VSZ  zijn  twintigste  verjaardag
gevierd en mocht  het  bij  die  gelegenheid  met fierheid  terugblikken op het
geleverde werk.

Voor de grote meerderheid van de verenigingen in het OVV was het werk nog
niet af en ze bleven binnen het OVV werken aan Vlaamse identiteit, Vlaamse
ontvoogding en Vlaams zelfbestuur.

In 1987 bevestigde het OVV zijn rol in de Vlaamse Beweging en ik citeer hieruit
:  Het  OVV  wil  het  "geweten"  en  "de  stem"  van  Vlaanderen  permanent
confronteren  met  de  politici...  Zijn  voorlichtings-,  overleg-  en  actiefunctie
vervult  het  OVV  d.m.v.  moties,  verklaringen,  gesprekken  met  politici,
voorlichtingsvergaderingen, congressen en betogingen. Het OVV vervult de rol
van  parlement  van  Vlaamse  verenigingen  dat  alle  Vlaamse  partijen  wil
aanspreken  en  wijzen  op  de  fundamentele  doelstellingen  van  de  Vlaamse
Beweging. De eendracht maakt de eigenheid en de waarde van het centrum
uit.

Om dit “geweten” en “stem” van Vlaanderen vorm te geven, heeft het OVV in
1995 enkele basisteksten opgesteld die unaniem goedgekeurd werden door de
aangesloten verenigingen. Hier wil ik vooral vermelden “Vlaanderen, Staat in
Europa”, “Sociale zekerheid, een bevoegdheid van Vlaanderen en Wallonië” en
de “Beleidsnota Brussel”.  Deze teksten blijven grotendeels actueel en kan u
nalezen op onze webstek www.ovv.vlaanderen. 
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Nu zijn we in 2016.  We vieren ons vijftigjarig bestaan, maar het werk is niet
af.  We moeten verder bouwen aan de Vlaamse identiteit. Vlaanderen heeft een
aantal  bevoegdheden kunnen verworven.  Het heeft  een eigen rechtstreeks
verkozen parlement,  een eigen regering, zelfs  een Vlaamse belastingdienst.
Maar  de  beslissingsmacht  van  Vlaanderen  blijft  beperkt.  Dank  zij  de
onvoorstelbare  versnippering  van  bevoegdheden,  als  gevolg  van
staatshervormingen  en  compromissen,  konden  de  vroegere  Belgische
machthebbers het voornaamste deel van de macht in handen houden.  

De financiering blijft hoofdzakelijk federaal, ook de financiering van Vlaamse
bevoegdheden.  De financiering van gewesten en gemeenschappen gebeurt via
een ingewikkelde financieringswet, waar niemand nog klaar in ziet en waarbij
de  Vlaamse  Gemeenschap  de  belangrijkste  verliezer  is.   De  nieuwe
financieringswet blijkt vooral voordelig te zijn voor het de federale overheid en
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Dank zij deze ingewikkelde financiering, dragen gewesten en gemeenschappen
slechts weinig financiële verantwoordelijkheid voor hun beleid en wordt vals
spelen beloond.   Denk maar aan de talrijke transfers  waardoor Vlaanderen
ieder jaar 12 miljard euro ziet wegvloeien.  

Door  de  talrijke  bijzondere  wetten,  alarmbellen  en  bevoegdheidsconflicten
werden verdere stappen naar  Vlaamse zelfstandigheid  zorgvuldig  afgeblokt.
Voor praktisch iedere verandering van de huidige toestand is de toestemming
van een meerderheid van Franstalige volksvertegenwoordigers vereist.

Door allerlei voorrechten voor Franstaligen in Vlaanderen, blijft de bedreiging
bestaan voor het Vlaamse karakter van Vlaamse gemeenten.

Het OVV als stem en geweten van Vlaanderen blijft meer dan ooit noodzakelijk
en het  zal  de Vlaamse politici  hiermee blijven  confronteren.  Het  OVV blijft
verder bouwen aan Vlaamse identiteit.
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