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Secretaris van de Orde
Door het gezwaai met vlaggen van de republiek Frankrijk op de MR-FDF betoging in
Linkebeek (Albert II weze gewaarschuwd) kon ook een Groot-Nederlands geïnspireerde
stem niet ontbreken, zodat ik vooreerst als secretaris van de Orde van de Vlaamse Leeuw
maar ook als algemeen secretaris van het Algemeen-Nederlands Verbond mag afronden.
Enkele jaren geleden rolde van de Lannoopersen het boek, “Dromen van gerechtigheid.
Beschouwingen over Gerecht en Rechtvaardigheid, van grondwetspecialist prof. Marcel
Storme, jawel, vader van. Heel wat passages in dit essay doen denken aan probleem 177, dat
eigenlijk heel eenvoudig om gerechtigheid draait.
Sta mij toe dat ik de volgende citaten eruit voorlees:
“ Gezagsdragers weigeren zich neer te leggen bij beslissingen die conform de wet door
autonome overheidslichamen werden getroffen. ”
Toch schrijft hij: “Gerechtigheid, of vormen van gerechtigheid zijn er, maar zij moeten
opgezocht én gevonden worden, door reflectie en actie gestalte krijgen en uiteindelijk steeds
maar dichter bij ons worden gebracht. Gerechtigheid is een generatieve impuls, een opgave,
een bestendige droom. Van gerechtigheid kan goeddeels worden gezegd wat men van het
recht zegt; “Nicht ein Gegebenes, sondern ein Aufgabe”. “Gerechtigheid is een open en
evolutief begrip: zij moet elke dag verder voltooid worden. Dit moet ons niet ontmoedigen,
want was het niet Schumpeter die ooit zei dat het verschil tussen een wildeman en een
beschaafd persoon hierin bestond dat de laatste blijft vechten, zelfs zo hij de relativiteit der
dingen heeft leren inzien. Gerechtigheid is een bestemming, geen eindpunt. De
gerechtigheid schrijdt als een continuüm verder en tevens als een stuwend levensgevoel. ”
“ Mattheus schrijft: ‘En aan hen die hongeren en dorsten naar de Gerechtigheid wordt
toegezegd dat zij zullen verzadigd worden.’ (5,6)
Laten we met deze hoopvolle boodschap eindigen: alle Vlaamse politici hebben de morele
plicht tegenover Leo Peeters en zijn medeburgemeesters om het Vlaamse regeerakkoord uit
te voeren. Gerechtigheid zal geschieden! … Onverwijld ?!

