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1. In een aantal recente publicaties1 definieert prof. Mark Elchardus de democratie aan de hand
van drie essentiële dimensies of componenten. Dit leidt tot een genuanceerd begrip, dat we ook
vandaag als uitgangspunt zullen gebruiken. Enige schakering misstaat immers niet in dit debat, nu
het woord democratie veelal tot een knotsbegrip is verworden : een begrip dat niet dient om een
inhoud weer te geven, maar nog slechts om andersdenkenden mensen mee neer te slaan. Ik geeft
de drie bestanddelen kort aan, wellicht met enige andere klemtonen dan Elchardus, om dan
vervolgens na te gaan in welke mate onze democratie in die dimensies in crisis verkeert.

I. Drie dimensies van democratie, plus subsidiariteit in functie van pluralisme.

2. De eerste component is de “rechtencomponent” : een rechtsorde die aan allen gelijkelijk
politieke rechten toekent. Elchardus legt er terecht de nadruk op dat het erom gaat dat er een
bepaalde ruimte is waarin die gelijke rechten gelden en die een ruimte is die bevochten is op
andere krachtvelden (de economie, de politieke macht van anderen dan het volk, de kerk, en alle
andere krachtvelden waarin die gelijkheid niet geldt). Een zekere mate van beslissingsmacht over
de gemeenschap is aldus ontfutseld aan die andere machten. Als men het zo bekijkt, gaat het niet
louter om subjectieve rechten op zichzelf, maar minstens evenzeer om het primaat van de politiek
op andere machten. Ik zou dit ook willen verbinden met de definitie van de democratie bij
Aristoteles als de staatsvorm waarin door middel van wetten wordt geregeerd. Dit sluit aan bij de
formele gelijkheidsgedachte : het beleid dient te worden gevoerd door middel van algemeen
geldende regels, waartegenover vormelijke gelijkheid geldt (“eenieder is gelijk voor de wet”), en
niet op grond van beslissingen die per geval worden genomen.

De tweede component noemt Elchardus de vertegenwoordigingscomponent. De politiek werkt
door middel van instellingen, die de natie vertegenwoordigen. In een democratie zijn die
instellingen slechts gelegitimeerd door het volk zelf. Alle beslissingen die de rechten van de
burgers bepalen, dienen uiteindelijk (rechtstreeks of onrechtstreeks) op dat volk terug te gaan.

De derde component heeft voor Elchardus betrekking op de macht die het volk heeft om het
beleid, dat in zijn naam wordt gevoerd, ook daadwerkelijk te beïnvloeden. Ik zou hier willen
spreken van de inspraak- of deelnamecomponent : in welke mate heeft de bevolking nog vat op
de beslissingen die mee haar leven bepalen, of wordt alles boven de hoofden van de bevolking
beslist door diens “vertegenwoordigers” ?

                                                
1 M. ELCHARDUS, Demokratie zonder politiek ?; M. ELCHARDUS en W. SMITS, “Een paar bouwstenen
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M.i. hoort hierbij ook te worden nagedacht over het doen bloeien van verscheidenheid, d.i. de
verdediging van het pluralisme tegenover de eenvormigmaking. Dit wordt te vaak - vanuit een
louter individualistisch opzicht - louter als een zaak van rechten wordt gezien; m.i. dient daartegen
een meer communautaire visie te worden geplaatst die het pluralisme vooral beschermt door een
radicale toepassing van het subsidiariteitsbeginsel (integraal federalisme).

3. Opvallend is dat Elchardus in zijn empirische studies tot het besluit komt dat de tweede en
derde component in crisis zijn, de eerste daarentegen veel minder. Hij bedoelt daarmee dat er een
sterk geloof is in de fundamentele rechten en vrijheden, terwijl de “publieke” dimensies (de
tweede en derde) geërodeerd zijn. Misschien ware het duidelijker te zeggen dat er een gevoel is
dat de eerste dimensie daadwerkelijk werkt, terwijl men er niet meer van overtuigd is dat de
instellingen de bevolking daadwerkelijk vertegenwoordigen en dat de bevolking door middel van
de instellingen nog vat heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen. Men heeft de indruk dat
onze democratie wordt bedreigd, niet zozeer door een uitholling van de fundamentele rechten,
maar juist door een uitholling van de vertegenwoordiging en de inspraak.

M.a.w. mensen hebben niet zozeer het gevoel dat hun rechten bedreigd zijn, maar wel hun
inspraak en vertegenwoordiging. Wanneer het politieke debat over de gevaren voor de democratie
vandaag te éénzijdig gericht is op het uitsluiten van wie een bedreiging zou vormen voor die
mensenrechten, moet dit wellicht verhinderen dat men de werkelijke bedreigingen voor onze
democratie in hun geheel zou kunnen overschouwen. Dit laatste veronderstelt namelijk dat men
minstens evenzeer nagaat waardoor de representativiteit van de instellingen en de reële inspraak
van de burger te wensen overlaat. Dit totaalbeeld zou wel eens kunnen tonen dat de grootste
gevaren voor de democratie elders liggen, zo bv. in de toenemende samenballing van de macht in
handen van een Europees directorium of van grote kapitaalgroepen.

Het gebrek aan vertrouwen in de democratie heeft dan ook meer te maken met een gevoel van
machteloosheid dan één van rechteloosheid, met een gevoel dat de beslissingen het gevolg zijn van
niet-transparante processen (erosie van de representativiteit) en inhoudelijk een politiek en
ideologie opleggen die niet gewenst wordt door de meerderheid van de bevolking (erosie van de
inspraak). Natuurlijk menen we soms ook dat onze rechten zijn aangetast, maar  wanneer men het
daarbij soms heeft over “fundamentele mensenrechten” die hier op grote schaal zouden zijn
bedreigd, vind ik het in het licht van de armoede, uitbuiting en rechteloosheid in vele andere
landen eigenlijk obsceen dat woord te durven gebruiken. Het is een kaakslag voor mensen die
echt in hun fundamentele menselijke waardigheid zijn aangetast om hetzelfde woord te gebruiken
voor de betrekkelijke pietluttigheden waarover wij soms klagen. Niet dat onze rechten in het
geheel niet zijn bedreigd, doch de werkelijke bedreiging ervan kan men maar zien in samenhang
met de erosie van de vertegenwoordiging des volks en de daadwerkelijke inspraak van het volk.

4. Opvallend is ook dat het pessimisme bij velen minder betrekking heeft op hun persoonlijke
toekomst, maar des te meer met onze gezamenlijke toekomst. Weinigen vrezen voor zichzelf,
velen voor hun kinderen - die ze hebben, dan wel niet hebben precies omwille van het ontbreken
van een gezamenlijk toekomstperspectief. Het is dan ook de taak van onze leiders een
toekomstperspectief te bieden voor onze gemeenschap in de wereld, voor een gemeenschap die we



inderdaad ook nog als de onze mogen herkennen, die in vrede kan leven, en waarbinnen “kunst
en vrijheid bloeien”. Dit vergt een strijd tegen de bedreiging van onze fundamentele vrijheden,
tegen politieke structuren die het volk niet meer kunnen vertegenwoordigen en tegen
werktuiglijkheden die de zeggenschap van de burger over zijn leven en in zijn leefgemeenschap
klein houden.

Laat mij een poging doen om de genoemde drie dimensies ten dele uit te werken.

II. Aandachtspunten in de eerste dimensie - de dimensie van de rechten en vrijheden -, rond de
politieke ruimte en het recht op discriminatie.

5. De eerste dimensie is zoals gezegd deze van de rechten en vrijheden. Zoals Elchardus het
beschrijft, gaat het om een ruimte die gewonnen is op andere krachtvelden, waardoor men belet
dat bv. de economie het hele leven gaat domineren. Binnen die ruimte gelden gelijke rechten voor
iedereen. Dit gelijkheidsideaal wordt omgekeerd echter verkeerd gehanteerd wanneer men de
gelijkheid van rechten die binnen de politieke ruimte moet gelden, gaat uitbreiden naar alle andere
maatschappelijke sferen. Dit zou er immers toe leiden dat de vrijheden, tot behoud waarvan de
gelijkheid strekt, juist aan een verkeerd begrepen gelijkheid worden opgeofferd. De vestiging en
het behoud van een democratische politieke ruimte moet er juist voor zorgen dat de verschillende
maatschappelijke “sferen” tot hun recht kunnen komen en de ene de andere niet volledig
beheerst. Deze idee werd op een bijzonder boeiende wijze uitgewerkt door de Amerikaanse
politieke filosoof Michael Walzer in zijn boek  Spheres of Justice. A defense of pluralism and
equality2. Daarin betoogt hij dat ons gelijkheidsideaal er niet in kan bestaan dat iedereen van alles
evenwel heeft, maar dat wel vereist is dat het niet dezelfde zijn die van alles het meest hebben. Hij
voegt eraan toe dat “It’s not the fact that there are rich and poor that generates egalitarian
politics, but the fact that the rich “grind the faces of the poor”, impose their poverty upon them,
command their deferential behaviour”, kort gezegd : “niet het feit dat er armen en rijken zijn,
schendt ons gelijkheidsideaal, maar het feit dat de rijken de armen miskennen, opzij duwen,
onderwerpen”. Wat ons stoort is inderdaad niet dat iemand rijk is, maar de arrogantie van de rijke
die denkt dat alles te koop is, en niet enkel wat normaal voorwerp is van economische ruil. Wat
ons stoort is niet de politieke macht als dusdanig, maar de arrogantie van bepaalde politiek
machtigen. Wat ons stoort is niet dat sommigen deskundiger zijn dan anderen, maar de betweterij
van sommige deskundigen. Wat ons stoort aan de macht van de media is opnieuw de arrogantie
waarmee men soms te werk gaat.

Indien democratie een ruimte van gelijke rechten veronderstelt, mag dit dan ook niet betekenen dat
iedereen op alle vlakken gelijk moet zijn. Wel is het een opdracht van democratie ervoor te zorgen
dat iemand zijn overwicht binnen één sfeer niet kan omzetten in een overheersende positie in een
andere sfeer. Dit houdt voor ons ook in dat men geen wetenschappelijke erkenning krijgt op basis
van politieke macht (vandaar ons protest in het voorjaar 2000 tegen de politisering van de
eredoctoraten), dat men geen politieke macht krijgt enkel wegens bekendheid in de media door
verdiensten in entertainment, dat men geen diploma of politieke macht kan kopen met geld,

                                                
2 Basic Books New York 1983. De aanhaling komt uit het voorwoord, p. xiii.



enzovoort.

Het is dan ook een taak van de politiek om regels te bepalen op grond waarvan de verschillende
sferen van de burgerlijke maatschappij, die ook facetten van ons menszijn uitdrukken, hun
zelfstandigheid kunnen bewaren en tevens die van de andere sferen eerbiedigen. Dit vergt een
grote zelfbeheersing en zelfbeperking van de politiek. Zij dient ervan af te zien om haar eigen
logica, die past binnen de politieke sfeer, op te leggen aan de sferen van de burgerlijke
maatschappij. De politiek mag het primaat hebben - in zekere zin moét ze voorrang hebben in die
zin dat ze de regels bepaalt die de ruimte afbakent van de andere sferen, waarbinnen deze elk tot
hun recht kunnen komen. Maar dat betekent ook dat die andere sferen juist ook een ruimte
moeten hebben waarbinnen ze vrij zijn van politiek, vrij van juridisering, vrij van het
gelijkheidsgebod. De rechtvaardigheid stelt in elk van die sferen andere eisen : in de politieke
sfeer moet de “rechtvaardigheid” ingevuld worden door representatie en inspraak op basis van
gelijkheid van de burgers (zie de twee andere dimensies) - zie 2 en 3 -.

Ook de politieke, maar zeker de rest van de burgerlijke maatschappij wordt bedreigd door een
overmatige verrechtelijking.  In de voorbije decennia werden vele rechtsvrije ruimten binnen de
burgerlijke maatschappij door het recht gekoloniseerd : het bedrijf, het gezin, de school, het
verenigingsleven, enz. De doornstruik van Jotam heeft reeds zijn schaduw geworpen over de
andere bomen. Zo luidde de fabel van Jotam3 :

“Burgers van Sichem, luister naar mij, dan luistert God naar U.
Eens gingen de bomen eropuit om iemand tot koning te zalven.
Ze vroegen aan de olijfboom : “Wilt u koning over ons worden ?”.
Maar de olijfboom antwoordde :
“Moet ik dan ophouden met mijn olie te geven, waar goden en mensen mij om eren en moet ik
boven de andere bomen gaan zweven ?”
De bomen vroegen aan de vijgenboom : “Wilt u koning over ons worden ?”.
Maar de vijgenboom antwoordde :
“Moet ik dan ophouden met mijn zoete en heerlijke vruchten te geven en moet ik boven de andere
bomen gaan zweven ?”
Daarop vroegen de bomen aan de wijnstok : “Wilt u koning over ons worden ?”.
Maar de wijnstok antwoordde :
“Moet ik dan ophouden met mijn sap te geven, dat goden en mensen verblijdt, en moet ik boven
de andere bomen gaan zweven ?”
Daarop vroegen alle bomen aan de doornstruik : “Wilt u koning over ons worden ?”.
En de doornstruik antwoordde :
“Als u mij werkelijk tot koning wilt zalven,
kom dan maar schuilen onder mijn schaduw.
Wilt u dat niet, dan zal er van de doornstruik een vuur uitgaan,
dat zelfs de ceders van de Libanon verteert”.

Zo ook duldt de politieke correctheid enkel wie in de schaduw wil blijven van de heersende
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ideologie; wie echter zijn fundamentele vrijheden, waarop eenieder een akte van geloof moet
zweren, en meer bepaald de vrijheid van gedachte en meningsuiting ook wel eens wil gebruiken,
wordt snel gebanbliksemd.

De grootste gevaren voor onze rechten en vrijheden schuilen dan ook in die overmatige
verrechtelijking van voorheen rechtsvrije ruimten, en verder in een sinds lang niet meer geziene
inperking van de vrijheid van gedachte en meningsuiting door de dictaten van de politieke
correctheid. Beiden hangen overigens zeer nauw samen met het misbruik dat van de
gelijkheidsgedachte wordt gemaakt door ze om te vormen tot een antidiscriminatiegebod dat
buiten de grenzen van het politieke domein “horizontaal” (d.w.z. tussen burgers onderling, i.t.t.
een vertikaal gebod dat de houding van de overheid tegenover de burgers betreft) wordt losgelaten
op al die andere vlakken van ons menszijn. Daarbij vergeet men dat alle menselijke betrekkingen
noodzakelijk op (uitwendige) discriminatie gebouwd zijn : zij veronderstellen altijd een
onderscheid tussen diegene met wie men wél en diegene met wie men niét in die betrekking gaat.
Al wat waarde geeft aan ons menselijk leven, als liefde, vriendschap, eer, samenhorigheid, e.d.
berust noodzakelijk op een dergelijke uitwendige discriminatie waarvoor men géén
verantwoording verschuldigd is.

6. Met dit laatste ben ik al bij een tweede aandachtspunt beland in de dimensie der rechten. Een te
sterk doordrijven van individuele rechten heeft een vernietigende invloed op het gemeenschaps-
leven. Het is natuurlijk mode om enkel nog de mensheid en het ik te kennen, en elke gezamenlijke
identiteit die tussenin ligt te ontkennen. Nochtans ligt al wat zin geeft in ons leven juist tussenin :
het gezin, de familie, het dorp, de vereniging, de kerk, de beroepsgemeenschap, de streek, de natie,
onze westers-christelijke beschaving. En al die gemeenschappen bestaan per definitie door een
onderscheid te maken tussen “eigen” en “anders”, door aan uitwendige discriminatie te doen.
Het behoud van een verscheidenheid aan gemeenschappen op al deze vlakken veronderstelt ook
dat ze onderscheiden kunnen blijven, dat zij dus gegrond zijn op het maken van een onderscheid
tussen wie er deel van uitmaakt en wie niet. Dat een dergelijke gemeenschap die zich zou afsluiten
voor verrijking door uitwisseling met andere, gauw armzalig zou worden en uiteindelijk
verschrompelen, is één zaak. Maar het afschaffen van elke grens en het verbieden van elk
onderscheid is omgekeerd een vernietiging van het pluralisme en herleidt de mens tot een
machteloos ik.

7. Worden teveel maatschappelijke facetten gekoloniseerd door recht of politiek, dan wordt
omgekeerd de politiek bedreigd door een verregaand moralisme. Daarmee bedoel ik op de eerste
plaats dat men niet meer gaat oordelen over het politieke handelen, maar nog slechts over de
drijfveren, juister nog de gezindheid van de betrokkenen. Wanneer men echter een politieke gaat
voeren die de ene uitsluit omwille van hun “verkeerde” gezindheid en anderen ophemelt omwille
van hun “goede bedoelingen”, en zo de politiek door moralisme laat overmeesteren, dan eindigt
dit altijd - vroeg of laat - daarmee dat men met die goede bedoelingen slechte middelen heiligt4.
                                                

4 Een interessant essay hierover is ook Hans ACHTERHUIS, Politiek van de goede bedoelingen, Boom Essay
Amsterdam 1999. In zijn bespreking hiervan in Tertio herinnert H. DE DIJN er terecht aan dat het christendom een
tegengif vormt tegen het idee van moreel perfectionisme en beheersingswaan, en ook een “christelijke” politiek
vooral geen mengeling mag zijn van sentimentalisme en maakbaarheidswaan. De waarschuwing is niet nutteloos in
een tijd waar het gebruik van de term christelijk in de politieke bijna beperkt blijft tot het uitmaken van
tegenstanders als “onchristelijk”.



Reeds vandaag is het zover dat men ondemocratische middelen gebruikt zogezegd om
ondemocratische bedoelingen van anderen te bestrijden. Zo wordt een in wezen ondemocratische
politiek geheiligd en worden de fundamentele vrijheden, waar het zogezegd om te doen is, beknot.
Het is dan ook van wezenlijk belang dat we van deze gezindheidspolitiek verlost worden.

II. Aandachtspunten bij de vertegenwoordigende instellingen.

8. In de tweede dimensie wens ik even na te gaan wat de randvoorwaarden zijn opdat het gebruik
van de meerderheid, klassiek uitgangspunt van een democratische regeringsvorm, ook
daadwerkelijk “democratisch” kan werken.

A. Omgaan met oppositie

9. Het fundamentele probleem van de democratie is de omgang met oppositie. Op de meeste
niveaus van de hedendaagse samenleving is een besluitvorming bij consensus niet zinvol.
Beslissingen worden dus bij meerderheid genomen. Anderzijds is de politieke ruimte zoals
gezegd juist een ruimte van gelijke rechten, wat inhoudt dat al wie tot de oppositie behoort gelijke
rechten dient te hebben als diegenen die tot de meerderheid behoren. De beste bescherming voor
de minderheid tegen gebeurlijk misbruik door de meerderheid nu is dan aanwezig, wanneer
diegenen die in de meerderheid zijn ook wel eens in de oppositie kunnen terechtkomen en
omgekeerd. Daarom is het voor een democratie wezenlijk dat ze zo gebouwd is dat :
- dat macht kan wisselen, d.w.z. dat geen enkele meerderheid de garantie heeft om voortdurend
die meerderheid te behouden;
- en dat niemand a priori uitgesloten is van de mogelijkheid tot de meerderheid te behoren.

Het is slechts onder deze (naast andere) randvoorwaarden dat democratie daadwerkelijk mogelijk
is. Dit vereist onder meer dat er nauwlettend op wordt toegezien dat de meerderheid geen regels
instelt of manipuleert om zichzelf als meerderheid te bestendigen, bv. door wijzigingen aan het
kiesstelsel of de kieswetgeving. De verleiding bij machthebbers is immers steeds groot om,
wanneer ze dreigen de meerderheid van het volk te verliezen, dan maar de samenstelling van het
kiezerskorps of het gewicht van bepaalde categorieën van stemmen te verminderen. In ons land
gebeurt dit bv. door een wijziging van de nationaliteitswetgeving, van het gemeentekiesrecht, of
door absurde voorstellen in verband met de coöptatie van bijkomende parlementsleden volgens
andere verhoudingen dan de verkiezingsuitslag (voorstellen die circuleren onder de Brusselse
meerderheidspartijen).

10. Ook het moralisme in de politieke is een mechanisme van uitsluiting: politieke uitsluiting
geschiedt niet zolang de andere slechts een politieke tegenstander is. Politieke uitsluiting vindt wel
plaats door de andere, de oppositie, als immoreel te bestempelen. In een democratisch bestel kan
een dergelijke politiek dan ook niet worden geduld.

11. Daarbij aansluitend dient men in een democratie ook te vermijden dat de politieke visie van
één of meer der partijen tot een soort burgerlijke godsdienst wordt verheven, met zijn eigen
politieke geloofsbelijdenis, die vervolgens aan de gehele bevolking wordt opgedrongen. De
overheid moet duidelijk gescheiden blijven van de partijen. De hoger reeds aangehaalde Michael



Walzer beschrijft dit in zijn boek Tolerantie5 met de volgende voorbeelden: de winnende partij
kan haar ideologie niet tot de officiële geloofsbelijdenis van de staat maken, haar
partijgeschiedenis niet tot officiële leerstof, de dag van haar machtsovername niet tot officiële
feestdag - en laat mij eraan toevoegen : noch die van haar nederlaag tot een zwarte dag voor de
staat - en zij mag haar staatsmacht niet gebruiken om publicaties of bijeenkomsten van andere
partijen te verbieden.

Natuurlijk kunnen partijen ook een belangrijke democratische rol spelen, mits zij deze en een
aantal andere regels of beginselen in acht nemen. Zij zijn nuttige werktuigen om de bevolking te
representeren in de instellingen. Maar daartoe moeten zij ook inhoudelijk nog iets representeren :
zij moeten nog ergens voor staan. Een partij die enkel nog staat voor de idee dat er toch niet kan
worden ingegaan tegen “onvermijdelijke” geachte ontwikkelingen - There Is No Alternative
(TINA) - representeert niets meer en kan dus zijn representatieve rol niet meer vervullen. Dit leidt
tot een erosie van de derde dimensie, zoals die hieronder wordt besproken.

Ook de huidige regering leidt duidelijk aan dit symptoom. Het gedicht van Rilke, Das Karussell6,
lijkt het huidige regime in ons land echt op het lijf geschreven :

't Beweegt met dak en schaduwbeeld. Men laat
het even rondjes draaien, het bestand
van al die bonte paarden uit het land
dat lang nog draalt aleer het ondergaat.
Ze lopen hier en daar wel in een span,
maar zijn, dat zie je, moedig en tevree.

Een boze, rode leeuw loopt met hen mee
en af en toe een witte olifant.

En ook een hert is er, net als in 't bos,
alleen liet men het met een zadel los
waarop een klein, blauw meisje is geplant.

Met in de lus zijn kleine, hete hand
rijdt op een leeuw een jongen in het wit.
De leeuw toont driest zijn tong en zijn gebit.

En af en toe een witte olifant.

En op de paarden draven ze voorbij,
ook meisjes, blonde, deze paardesprong
al haast ontgroeid, en ergens in hun vaart
al met hun ogen bij de overzij.

                                                
5 Michael WALZER, Tolerantie , uitg. Ten Have 1998 (oorspr. On Toleration, Yale Univ. 1997), p. 104.
6 vertaling Piet THOMAS, in De mooiste gedichten van Rainer Maria Rilke, Davidsfonds 1999, 97.



En af en toe een witte olifant.

En dit gaat door en haast zich naar het eind
en draait en wentelt zonder eigen doel.
Nu eens wordt rood, dan grijs en groen geseind,
ternauwernood een aanzet lijkt het wel.
En soms een glimlach naar ons toe gewend,
een zalige die schittert en verwent,
spilziek en ademloos in 't blinde spel.

B. Bevoegdheden leggen op het niveau van voldoende homogeniteit.

12. Zoals hoger gezegd is het een wezenlijke randvoorwaarde voor de democratie, dat de
meerderheid kan wisselen, kan verschuiven. Dit nu veronderstelt dat de er een voldoende grote
maatschappelijke homogeniteit is. Homogeniteit is natuurlijk een kwestie van gradaties. Maar
daarom ook is er een belangrijke band tussen democratie en subsidiariteit : men moet vermijden
dat beslissingen kunnen worden genomen op een niveau dat hoger ligt dan datgene waarop op het
domein van die beslissingen een voldoende homogeniteit aanwezig is. Een heterogene
samenleving moet decentraliseren om democratisch te kunnen blijven; krampachtige pogingen om
de macht op een hoger niveau te behouden vormen voor de democratie een Procrustesbed waar
deze niet ongeschonden uitkomt.

13. Dit alles is heel in het bijzonder het geval wanneer een staat (of ander overheidsniveau)
gedomineerd wordt door één enkele breuklijn die de anderen overstijgt. Dat gebeurt met name
wanneer verschillende “naties” in één staatsverband zitten. Nu is het wel zo dat de factoren die
een groep mensen tot natie maken, verscheiden kunnen zijn, zij het dat bepaalde factoren toch
duidelijke overheersender zijn dan andere : godsdienst, taal, afstamming, gemeenschappelijke
geschiedenis e.d.m. Het is niet zo dat meertalige of meerreligieuze naties per definitie niet kunnen
bestaan; maar het is wel zo dat een democratische staat verdwijnt of minstens volledig uitgehold
geraakt wanneer hij uit meerdere naties bestaat - tenzij men natuurlijk de democratie verkracht.

In het klassieke werk van John Stuart Mill, On representative government 1861, lees ik dan ook :
”Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities. Among
a people without fellow-feeling, especially if they read and speak different languages the united
public opinion, necessary to the working of representative government, cannot exist? the
influences which form opinions and decide political acts are different in the different sections of
the country? An altogether different set of leaders have the confidence of one part of the country
and of another? the same books, newspapers, pamphlets, speeches do not reach them. one
sections does not know what opinions, or what instigations, are circulating in another? For the
preceding reasons, it is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries
if governments should coincide in the main with those of nationalities.”



En Michael Walzer komt in Thick and Thin7, na de bespreking van een reeks West-Europese
voorbeelden en vervolgens een verwijzing naar Oost-Europa, tot het besluit : “Multi-nationalism
is a function of pre-democratic or anti-democratic politics. But bring the “people” into political
life and they will arrive, marching in tribal ranks and orders, carrying with them their own
languages, historical memories, customs, beliefs, and commitments - their own moral
maximalism. And once they have been summoned, once they have arrived, it isn’t possible to do
them justice within the old political order”.

C. Uitweiding : territorialiteits- en personaliteitsbeginsel.

14. Nu bestaat er natuurlijk geen eenvormig beginsel volgens hetwelk culturele conflicten tussen
nationale groepen binnen éénzelfde staat kunnen worden opgelost. Michael Walzer8 maakt een
eerste schematisering door een viertal toestanden te bespreken : deze waar de verschillende
bevolkingsgroepen sterk verschillen en territoriaal  min of meer gescheiden leven (bv. Slovenië,
Kosovo), deze waar ze sterk verschillen en territoriaal sterk door elkaar leven (bv. Zuid-Afrika),
deze waar ze weinig verschillen en territoriaal  min of meer gescheiden leven (bv. de meeste
gemeenschappen binnen Spanje), en deze waar ze weinig verschillen en territoriaal sterk door
elkaar leven (de meeste etnische groepen in de V.S.) (N.B. De grootte van het verschil dient
daarbij niet zozeer in volstrekte zin te worden bekeken, maar in verhouding tot het geheel van de
staat). De oplossing voor de eerste toestand is separatisme, die voor de derde territoriaal
federalisme (regionalisme), deze voor de vierde situatie zelforganisatie op het niveau van de
burgerlijke maatschappij (met eigen scholen, verenigingen en andere instellingen, op basis van
vrijwilligheid, doch waarbij de overheid de instellingen van verschillende groepen zoveel mogelijk
kansen geeft9). De derde is de moeilijkste en kan in het ergste geval tot een burgeroorlog met
etnische zuivering leiden. Idealiter dient men hier een niet-territoriaal federalisme door te voeren,
d.i. autonomie te geven aan alle bevolkingsgroepen voor alle niet strikt territoriale materies. Dit is
wat wij te Brussel proberen. Ik voeg daar één belangrijke schakering aan toe : de afwijking van
het territorialiteitsbeginsel door toepassing van het personaliteitsbeginsel is slechts verantwoord
ten gunste van een autochtone bevolkingsgroep die geminoriseerd is in eigen streek10. Dat is
inderdaad de positie van bv. de Vlamingen te Brussel, de Sorben in Duitsland, de Raeto-Romanen
in Graubünden, de Hongaren in Transsylvanië, en de meeste gewestelijke bevolkingsroepen in
Frankrijk. Anders dan sommige van onze franstalige landgenoten ons willen doen geloven, is er
in het volkenrecht géén steun te vinden voor de toepassing van het personaliteitsbeginsel buiten
deze toestand om, d.w.z. voor andere groepen dan “nationale minderheden” in de zin van
bevolkingsgroepen die met de desbetreffende streek oude en duurzame banden hebben11, of voor
andere talen dan  "talen die van oudsher worden gebruikt in een bepaald gebied van een Staat
                                                

7 M. WALZER, Thick and Thin. Moral argument at Home and abroad, University of Notre Dame Press 1994,
p. 65

8 Thick and thin, p. 73 v.
9 Deze laatste stelling komt niet van Walzer, die op dit punt minder verregaand is, en voor wie dergelijke

groepen geen “claim to cultural security” hebben.
10 Over dit beginsel van “primordiale autochtonie”, zie Eugeen ROOSENS, Eigen grond eerst ? Primordiale

autichtonie - Dilemma van de multiculturele samenleving, Acco Leuven 1998.
11 In art. 2 van het ontwerp-aanvullend Protocol bij het EVRM betreffende personen die behoren tot nationale

minderheden, dat het voorwerp vormt van Resolutie nr. 1201 (1993) van 1-2-1993 van de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa.



door onderdanen van die Staat die een numerieke minderheid vormen ten opzichte van de overige
bevolking van de Staat (...)" (art. 1 a Europees Handvest voor streektalen of talen van
minderheden van 5 november 1992). Eugeen Roosens stelt het vrij scherp : “Op een bepaald
territorium is een bepaalde populatie het eerste geweest; deze populatie bepaalt wat er in het
publieke leven op dit territorium gebeurt, ook op het culturele vlak, en dus zijn culturen ook in dit
opzicht ongelijk. De uitdrukking “multiculturele samenleving” suggereert een gelijkheid tussen
culturen die er krachtens het principe van de primordiale autochtone niet kan zijn”12.

D. Belgische toestanden.

15. Zolang er een veelheid van breuklijnen is, en deze elkaar overlappen, zodat wie op het ene
gebied tot de minderheid behoort op het andere bij de meerderheid hoort, is er geen fundamenteel
probleem. De meerderheden kunnen dan voortdurend wisselen, en het zijn niet altijd dezelfden die
tegenover elkaar staan. Dat is ook de reden waarom het federalisme slechts kan werken indien het
meerpolig is. Een federalisme met twéé is noodzakelijk een overgangsregeling, die ofwel leidt tot
integratie, ofwel tot het uiteenvallen van de federatie. In die overgangstoestand bevindt zich de
Belgische staat : op weg naar zijn verdwijning. Deze laatste kan slechts worden tegengehouden in
de wielen van het democratisch proces zelf stokken te steken. Dit overgangsregime heb ik
contrafederalisme genoemd13 : anders dan in het federalisme kan de meerderheid (in casu
Vlaanderen) niet beslissen, anders dan in het confederalisme hebben beide zijden niet de vrijheid
om de zaken zelf te beslissen zodra er geen consensus is. Elke zijde kan aldus de andere
blokkeren.

In Der Spiegel  van 25-1-1000 komt Professor Timothy Garton Ash, die in Oxford geschiedenis
doceert, dan ook tot de vaststelling, of men dit graag heeft of niet,  democratie maar werkt voor
zover de minderheid de wil van de meerderheid respecteert, en dat dit veeleer gebeurt naarmate
men dezelfde taal spreekt, en daardoor de staten steeds meer “etnisch” gegrond zijn – en hij
voegt eraan  toe dat ook België steeds minder aan die wet ontsnapt.

16. Men moet dan ook goed in ogenschouw nemen wat men allemaal de democratie niet moet
aandoen om staatsconstructies in stand te houden die “etnisch” verdeeld zijn - in deze
oneigenlijke betekenis van het woord, want in België gaat het natuurlijk al lang niet meer om een
etnische breuklijn in enge zin. De kans op vrije ontplooiing van de bevolking is veel groter in een
betrekkelijk homogene staat. Wat moet een niet-homogene staat dan niet doen om zichzelf in
stand te houden ? Wanneer politieke structuren worden opgelegd zonder eerbied voor de culturele
identiteit leidt dit bij de bevolking die aldus van zijn eenzelvigheid wordt beroofd tot
vervreemding, schizofrenie, opportunisme en onverschilligheid tegenover de politiek14,
verschijnselen die we in Vlaanderen allemaal veel te lang hebben gekend. Zij blijven voortduren
zolang de federale staat uit zelfbehoud kunstmatig andere tegenstellingen gaat kweken dan de
nationale. Bovendien wordt het de jongste tijd steeds duidelijker dat de franstaligen hun
                                                

12 Eigen grond eerst ?, p. 141.
13 “De roeping van onze tijd voor Vlaanderen en Brussel”, rede voor het V.E.V.-Comité Brussel 23 september

1998,    http://www.storme.be/roeping.html   , verkort in Vlaanderen Morgen 1998 nr. 6, p 17 v.
14 Vgl. de vaststellingen van K. JANSEGERS, in Wij, 29 juli 1999, p. 13, in zijn bespreking van W.

MIESSEN & F. CREMER, Spuren (boek over de Duitse volksgroep uit de Belgische oostkantons).



minderheidspositie pogen om te zetten in een meerderheidspositie door de Vlamingen te verdelen
en andere dan de communautaire breuklijnen daartoe in de verf te zetten. Dit is in wezen de
achtergrond van de schutkring rond één bepaalde Vlaamse partij : éénmaal die is uitgeschakeld,
vormen de franstaligen immers de meerderheid binnen de resterende zgn. democratische partijen.
En dat deze franstalige strategie loont, is aan het beleid van het voorbije jaar ook duidelijk te
merken.

IV. Aandachtspunten in de derde dimensie - inspraak tegenover machteloosheid:

17. Bekijken we tenslotte even de vraag welke beginselen moeten worden gehanteerd om de
erosie van de democratie in de derde dimensie, de uitholling van de daadwerkelijke inspraak van
de bevolking in de res publica, tegen te gaan. Ik zou er drie willen naar voor schuiven : 1° het
primaat van de politiek; 2° een verregaande toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en 3°
solidariteit koppelen aan culturele integratie of samenhorigheid.

18. Het primaat van de politiek, en dan meer bepaald van verkozen machten boven niet verkozen
machten moet opnieuw gezien worden in samenhang met de noodzaak te vermijden dat wie
dominant is in één maatschappelijk veld daardoor ook de andere sferen gaat domineren. Het gaat
er dus om te vermijden dat dezelfden  het op alle terreinen voor het zeggen hebben en dat op één
of ander terrein de bevolking zelf niets meer te zeggen heeft. Dit betekent natuurlijk niet dat de
hele bevolking voortdurend in alles inspraak dient te hebben, noch dat politici zich met alles
moeten of mogen moeien. Maar het zijn wel door het volk gelegitimeerde beslissingen die de
grenzen moeten bepalen tussen die maatschappelijke sferen - die bv. moeten bepalen tot waar de
economie voorrang dient te krijgen, en vanaf waar andere sferen die moeten krijgen.

Het primaat van de politiek houdt ook in dat men zich niet neerlegt bij datgene wat vanuit de
partiële logica van één van die sferen, zij het de economie dan wel een andere, als
“onvermijdelijk” wordt geduid. Van een democratische politiek is maar sprake wanneer de
politiek ook blijft afwegen tussen de sferen en niet capituleert voor de overheersing door bv. de
economie, gemotiveerd met een “There Is No Alternative”. De politiek moet zich anderzijds ook
hoeden voor de - aan de TINA-gedachte tegengestelde - valstrik van de maakbaarheidsbegooche-
ling. De ideologie van de maakbare mens heeft in de twintigste eeuw rampzalige gevolgen gehad,
en een zekere vorm van conservatisme - geen avonturen ten koste van een gegroeide leefwereld -
is in een democratie dan ook een noodzakelijke ingrediënt van het politieke spectrum. De Duitse
vredesprijs-winnaar Martin Walser drukte het eerder in dit tijdschrift als volgt uit : “ter plaatse
blijven. Geen centralistische visioenen. Vooral geen ethiek voor iedereen. Vooral geen
geseculariseerd, op democratie getrimd monotheïsme” 15. Een evenwichtig democratisch
politiek bestel is er dan ook één dat ook plaats heeft voor conservatieve partijen, of nog - in
traditionele, zij het niet geheel juiste woorden uitgedrukt - waar rechtse partijen even legitiem zijn
als linkse. Politieke populisme is zo ook een even normaal democratisch fenomeen als het
tegendeel ervan : een gezonde democratie is juist diegene waarin er tegenbewegingen op gang
komen telkens wanneer de slinger teveel in één richting doorslaat. Dat die tegenbewegingen

                                                
15 Toespraak bij de ontvangst van het doctoraat honoris causa aan de Katholieke Universiteit Brussel, “Ik heb

vertrouwen”, gepubliceerd in Vivat Academia 1999 nr. 104.



éénzijdig tot simplistisch zijn, weerspiegelt in zekere zin slechts de eenzijdigheid en het simplisme
van de opvattingen waartegen ze reageren. Populisme is een gevolg van vervreemding tussen de
politiek en de burger, die zich niet meer herkent in de heersende opvattingen en er zijn
verzuchtingen niet in terugvindt. Het zal maar afzwakken naarmate omgekeerd de greep van de
“politiek correcte” opvattingen op de politieke evenzeer vermindert. Dat de zaken meestal niet zo
eenvoudig zijn als in de opvattingen van het volk, is vanzelfsprekend juist, doch in een democratie
kan men er niet omheen dat het uiteindelijke die bevolking is die het laatste woord moet hebben;
simplisme kan men dan ook enkel bestrijden door de bevolking voor zijn verantwoordelijkheid te
plaatsen, d.i. door hen te dwingen om ook de gevolgen te dragen van hun keuzes. De politiek
moet dus aan de verzuchtingen van de bevolking beantwoorden en deze tegelijkertijd voor haar
eigen verantwoordelijkheid plaatsen. M.i. is dit opnieuw niet mogelijk zonder een radicale
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel : de verantwoordelijkheid én beslissingsmacht leggen
op het laagst mogelijke niveau dat zulks aankan.

19. Ook niet verkozenen kunnen in zekere mate de natie representeren. Dit zal in zekere zin de rol
zijn van bv. de magistratuur, de vorst, of andere instellingen. Intellectuelen hebben zelfs als
belangrijkste taak de ervaring en het erfgoed van hun volk te representeren, maar dan wel ook in
die zin dat ze deze ook d.i. optillen, begrijpelijk maken, en daardoor ook de betekenis die is
ontwikkeld in de cultuur waarin hij of zij is opgegroeid doorgeven16. Maar in een democratie
dienen in geval van conflict de verkozenen het laatste woord hebben. Ook hier rijst natuurlijk
opnieuw op welk niveau de desbetreffende bevoegdheid dient te liggen, en luidt het beginselmatige
antwoord terug : op het laagst mogelijke.

20. Bij het structureren van dit beginsel van subsidiariteit zijn cultuurverschillen m.i. bepalend.
Behalve op het allerkleinste niveau is er geen besluitvorming mogelijk zonder af te stappen van
het consensusbeginsel, en houdt elke besluitvorming dus in dat regelmatig een deel van de groep
in de minderheid wordt gesteld. Bovendien wordt ook voortdurend een zekere solidariteit geëist
tussen de leden van de groep, waarbij allen bijdragen aan maatregelen die slechts voor een deel
onder hen onmiddellijk nut hebben. Maatschappelijke rechtvaardigheid en vrede veronderstellen
een maatschappelijke ruimte waarbinnen die vrede en rechtvaardigheid wordt georganiseerd. Het
is een gevaarlijke illusie te denken dat die ruimte mogelijk is zonder culturele component. Die
gedwongen solidariteit kan alleen worden gelegitimeerd door een samenhorigheidsgevoel,
wanneer tegenover de verplichting ook een gemeenschappelijkheid staat, een samen deelhebben
aan een cultuur. Er is geen enkele legitimatie voor solidariteit waar er geen “wij” is, geen
gemeenschap is, d.w.z. een in zekere mate gemeenschappelijke cultuur.

Betekent dit dat men de democratie maar kan laten werken in een “natuurlijke gemeenschap”,
zoals die bv. op basis van afstamming zou kunnen worden geconstitueerd ? Vanzelfsprekend niet,
en wel heel eenvoudig om reden dat zodra we boven de kleinste gemeenschap, de familie of de
horde uitstijgen, we in feite als gevolg van de geschiedenis géén zuiver etnische gemeenschappen
meer hebben. Elke gemeenschap die de familie of horde overstijgt kan niet op een natuurlijke,
maar slechts op een hoofdzakelijk culturele identiteit gebaseerd zijn. Is dit dan een louter
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imaginaire gemeenschap17 ? Helemaal niet. Wel is het juist dat een gemeenschap maar
democratisch kan functioneren indien de leden ervan op één of andere manier, zij het door
inbeelding of anderszins, overtuigd zijn dat het om een gemeenschap gaat. Maar dat laatste nu is
juist maar mogelijk wanneer die gemeenschap niet louter ingebeeld is, maar gebaseerd is op een
aantal realia die de zuivere inbeelding overstijgen. De zogenaamd ingebeelde gemeenschap die de
natie zou zijn is dan ook veeleer een uitgebeelde gemeenschap, een gemeenschap waarin een
aantal zaken uitvergroot worden, gesymboliseerd of gemetaforiseerd. Maar om te kunnen worden
uitvergroot, gesymboliseerd of gemetaforiseerd moet er wel iets zijn dat kan worden uitvergroot,
gesymboliseerd of gemetaforiseerd, een realiteit die kan worden gerepresenteerd.

21. Die gemeenschappelijkheid is gelaagd : wij leven ons leven in concentrische cirkels, waarbij
telkens elke kleinere gemeenschap overstegen wordt door een ruimere, met telkens een
verdunning van de gemeenschappelijkheid. Op politiek vlak is het anderzijds niet mogelijk om de
besluitvorming te versnipperen over een oneindig aantal cirkels. Drie of vier is meestal reeds
genoeg : de lokale gemeenschap - de gemeente -, het land - voor ons Vlaanderen - gebeurlijk een
groter nationaal geheel - de Nederlanden - en de gemeenschap van een beschaving - ons Westers-
christelijk Europa. Het is op die niveaus dat besluitvorming en verplichte solidariteit dienen te
worden georganiseerd - zij het telkens beperkter naarmate de gemeenschappelijkheid dunner
wordt.

Het primaat van de politiek en het organiseren van de verplichte solidariteit op deze welbepaalde
niveaus, betekent niet dat andere vormen van groepering dienen te worden uitgeschakeld, in
tegendeel. Naast deze politieke gemeenschappen dient er voldoende ruimte te zijn voor andere
gemeenschappen, die zich op basis van vrijwilligheid organiseren en aldus de burgerlijke
maatschappij vormen.  Iedereen van ons identificeert zich vanzelfsprekend niet enkel met zijn
lokaal, nationaal of Europese Zugehörigkeit, maar daarnaast ook  in meerdere of mindere mate
met zijn gezin, zijn familie (clan), zijn bedrijf, zijn beroepsgroep, zijn kerk, de verenigingen
waarvan hij deel uitmaakt, enzovoort. Een moderne democratie moet ruimte geven voor de
beleving van deze deelidentiteiten, die ook de politieke (nationale) grenzen moeten kunnen
overstijgen. Deze vrijheid vindt slechts haar grenzen wanneer private verschillen ook een
dominante publieke betekenis gaan krijgen of wanneer men er zich niet toe beperkt deze
afwijkende taal, godsdienst, enzovoort privé te beleven, maar deel wil laten uitmaken van de
publieke sfeer. Nog juister kan men ook hier weer drie niveaus onderscheiden : op het zuiver
individuele vlak dient een zeer grote vrijheid te gelden, die slechts haar grens vindt waar van die
vrijheid misbruik wordt gemaakt om de vrijheid van anderen te beknotten. Op het niveau van de
burgerlijke maatschappij dient de politiek niet tussen te komen bij de beleving van afwijkende
deelidentiteiten op vrijwillige basis, zolang evenwel de noodzakelijke sociale cohesie niet in gevaar
komt. Op politiek vlak tenslotte is het uitgangspunt normaal gesproken het territorialiteitsbeginsel,
waarbij eenieder verplicht deel uitmaakt van de op dat niveau georganiseerde solidariteit, met
uitzondering evenwel voor autochtone minderheden, die hun eigen stelsel van verplichte
solidariteit moeten kunnen organiseren - zoals bv. de monocommunautaire instellingen voor de
Vlaamse Gemeenschap te Brussel.
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Spread of Nationalism, New Left Books London 1983. Bij nadere lezing is overigens ook Anderson wel een stuk
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22. De democratie is er in elk geval niet mee gediend wanneer onze leiders vluchten in
grootschalige projecten en niets liever vragen dan hun bevoegdheden zo snel mogelijk kwijt te
spelen aan Europa. De Europese Gemeenschap mag evenmin een doornstruik van Jotam worden,
die de verscheidenheid verstikt. Universele menselijke waarden worden niet waargemaakt door
eenvormigheid op te leggen, maar door elke mens, elk volk en elke beschaving een eigen ruimte te
geven om zich met wederzijdse eerbied voor de ruimte van de anderen te ontplooien. Gaarne citeer
ik in dit verband de evaluatie die Hendrik Brugmans maakte van de Franse en de Nederlandse
revolutie18 : "Het wordt steeds duidelijker dat er in Europa twee tradities bestaan, die zich
allebei op de democratie beroepen, maar in hun denken, zo goed als in hun praktijk, diametraal
tegenover elkaar staan. laten we ze noemen; die van 1580 en die van 1793, de Nederlandse en
de Franse revolutie. De eerste wortelde in Middeleeuwse vrijheden, de tweede dweepte met 'de
Vrijheid'. (...) Het is niet uitsluitend te wijten aan uiterlijke omstandigheden dat de Franse
revolutie is uitgelopen, eerst op een regime dat "mit la Terreur à l'ordre du jour", en later op
een militair, politioneel bewind, met nog nooit gekende 'cultus van de persoonlijkheid' (...). Niets
staat de schrijver van de Apologie (Willem van oranje) verder dan juist deze tirannieke en
politiek-mystieke visie" (bedoeld is die van J.J. Rousseau). En over de Nederlandse revolutie zegt
Brugmans : "Alles wat tendeert naar dictatuur, van links of rechts, moet hier alles vinden wat
hun vijandig is : zelfbestuur en tolerantie, echte vrijheden in het concrete meervoud, en het recht
van een volk om zijn eigen weg te gaan - desnoods tegen de wil van een machtiger land".

23. De democratie is in onze landen géén recent importproduct en ze heeft er diepe wortels.
Vandaag, 1 april, is bekend als de dag waarop Den Briel in handen viel van de geuzen : het was
een belangrijke stap in die Nederlandse revolutie, die een krachtige uitdrukking vond in het
Placcaet van Verlatinghe, gegrond op oude opvattingen voer volkssoevereiniteit en tegelijk
inspiratiebron voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring.

Maar we kunnen nog verder teruggaan in onze geschiedenis : de oudst gedocumenteerde
revindicatie van de volkssoevereiniteit in onze landen is de toespraak van Iwein van Aalst op 16
februari 1128, het begin van de opstand van Gent tegen de door de Franse benoemde graaf
Willem Clito. “Toen vroegen de burgers rekenschap aan de graaf (...). Iedereen werd te Gent
bijeengeroepen, Iwein werd als woordvoerder van de burgers aangesteld en begon met zijn
toespraak :
(...) Het recht en de heilige eden die wij in uw naam hadden gezworen (...) hebt gij zelf
persoonlijk verbroken en uw en onze trouw, die we daaromtrent hebben gezworen, hebt gij
geschonden. (...) Mogen de leiders van beide kampen en onze mede-pairs en alle vroede mannen
onder de geestelijken en de leken samenkomen in vrede en ongewapend (... en dat zijn een
oordeel vellen ! (...) Wanneer gij iemand zijt die buiten de wet staat, ga dan weg uit het
graafschap en laat het ons toevertrouwen aan een geschikt man die de wet respecteert (...). Iets
waardigs kunt gij in dit graafschap niet doen wanneer het tegen onze raad ingaat”19.
                                                

18 in de commentaar bij de Apologie van Willem van Oranje, hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar,
uitgave Lannoo 1980, p. 79-82.

19 Uit het Dagboek van Galbert van Brugge, vertaald door A. DEMYTTENAERE en uitgegeven met inleiding
van R. VAN CAENEGEM als De moord op Karel de Goede, Davidsfonds Leuven 1999, p. 234-235. Zie ook de
bespreking door R. JACOBS in Aktief (Masereelfonds), 2000 p. 21.



Vandaag dag op dag 872 jaar geleden, op 1 april 1128 werd na het slagen van de opstand van
Gent Diederik van den Elzas als graaf ingehuldigd - de graaf die door het volk was gekozen tegen
de door de Franse koning van bovenaf aangeduide vreemde heerser. Zijn regering werd een van
de grootste bloeiperioden voor Vlaanderen. Laat ons samen werken aan een volgende.

Gent, 1 april 2000.


