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Maddens-doctrine, kwestie van gezond verstand 
 

Bart Maddens heeft een goed oog in de realisatie van een soevereine Vlaamse staat. 
 

Maddens is politicoloog aan de KU Leuven en auteur van Omfloerst separatisme? Van de vijf resoluties 
tot de Maddens-strategie (Uitgeverij Pelckmans), dat vanaf morgen te koop is. 
 

Wanneer de Waals-Brusselse alliantie blijft weigeren om te onderhandelen over een verdere 
staatshervorming, moeten de Vlamingen het over een andere boeg gooien: niet meer vragen, maar 
wachten tot Wallonië en Brussel zodanig in geldnood verkeren dat zijzelf vragende partij worden. In 
zijn boek, Omfloerst separatisme? gaat Bart Maddens uitgebreid in op de doctrine die zijn naam 
draagt. Hierna leest u in voorpublicatie een fragment. 
 

In veel opzichten vindt de huidige communautaire impasse haar oorsprong in de paarse periode. Een 
aantal moeizaam bereikte institutionele evenwichten werd door paars achteloos op losse schroeven 
gezet. De combinatie van provinciale kieskringen met de niet-splitsing van BHV bleek een kwadratuur 
van de cirkel, die de regering aanvankelijk op een ongrondwettelijke wijze wou oplossen. Toen de 
splitsing van BHV onvermijdelijk werd, gooide paars in mei 2005 alle remmen los. Alles waar de 
Vlamingen jarenlang voor hadden gevochten, kwam in de paarse etalage te staan. 
 

Sinds 2005 weten de Franstaligen dus dat ze een buitensporig hoge prijs kunnen vragen voor de 
splitsing van BHV en voor een nieuwe staatshervorming. En waarom zouden ze dat niet doen als ze 
zelf geen vragende partij zijn? In die omstandigheden hadden de Vlaamsgezinde partijen nog maar 
één kans om toch nog een aanvaardbare staatshervorming te realiseren. Herman Van Rompuy (CD&V) 
besefte dat maar al te goed toen hij in 2005 verklaarde: "Men zal niets verkrijgen bij de 
regeringsonderhandelingen als de Vlaamse partijen niet eensgezind zeggen: 'we treden enkel in een 
federale regering wanneer de essentiële punten van de staatshervorming worden goedgekeurd'." Het 
waren profetische woorden. 
 

Chicken game 
 

Op die manier leidde de verkiezingsoverwinning van CD&V/N-VA tot een van de spannendste chicken 
games uit de Belgische politieke geschiedenis. De Vlaamse partijen volgden de 'Van Rompuy-strategie' 
en koppelden de regeringsvorming aan de staatshervorming. En ook al legden ze de lat behoorlijk 
laag, toch botsten ze op een radicaal Franstalig 'non'. Om een chicken game te winnen moet je de 
tegenstrever ervan kunnen overtuigen dat je hoe dan ook rechtdoor zult blijven rijden en dat je nog 
liever crasht dan verliest: liever het einde van België dan een regering zonder staatshervorming. Het 
dient gezegd dat de Vlamingen het verbazend lang hebben uitgehouden. Maar uiteindelijk zijn het toch 
zij geweest die op het laatste nippertje hebben gepanikeerd en het stuur hebben omgedraaid. 
 

En zo komen we dan uiteindelijk bij de zogenaamde 'Maddens-strategie' terecht, die natuurlijk niet 
meer is dan een kwestie van gezond verstand. Als je in de onderhandelingen geen enkele hefboom 
meer hebt, als de tegenpartij voor niets vragende partij is en een buitensporig hoge prijs vraagt, dan 
kies je beter voor een 'time out' in de onderhandelingen. Als het al tot een staatshervorming gekomen 
zou zijn in 2008, dan zou dat er een geweest zijn waarvoor de Vlamingen een buitensporig hoge prijs 
hadden betaald voor een beperkte bevoegdheidsoverdracht . 
 

Het is echter duidelijk dat de nieuwe Vlaamse strategie waarvoor ik pleit slechts een tweede keuze-
strategie is. De 'Van Rompuy-strategie' is ongetwijfeld superieur aan de 'Maddens-strategie'. Alleen 
moeten de partijen dan wel voet bij stuk durven te houden, wat er uiteindelijk op neerkomt dat ze 
België zelf op het spel durven te zetten. De Franstaligen zijn immers voor één ding wél vragende 
partij, namelijk voor het voortbestaan van België. Dat is inderdaad de harde politieke werkelijkheid: de 
gevestigde partijen staan machteloos tegenover het Franstalige 'non' omdat ze, als het er echt op aan 
komt, het separatisme niet durven te gebruiken als stok achter de deur. In deze omstandigheden zit er 
voor de Vlaamse Beweging niet veel anders op dan te zoeken naar alternatieve strategieën om toch 
een grote en voor Vlaanderen aanvaardbare staatshervorming te kunnen realiseren. 
 

De strategie die ik bepleit, komt eigenlijk neer op een institutionele stiptheidsstaking: we nemen de 
Franstaligen op hun woord als ze het institutionele status-quo verdedigen en we confronteren hen met 
de consequenties daarvan. Dit betekent onder meer dat we de bestaande institutionele instrumenten, 
zoals het belangenconflict, maximaal benutten om een staatshervorming in de feiten te realiseren. 
Want in de plaats van te lamenteren over de talloze Belgische blokkeringsmechanismes kunnen we die 
beter aanwenden in het voordeel van Vlaanderen. 
 



Een nieuw Egmontpact 
 

Indien de Vlaamse regering die nieuwe strategie consequent volgt, dan zal dat onvermijdelijk tot 
gevolg hebben dat de federale regering voortdurend onder communautaire hoogspanning staat. Het 
gaat hier met andere woorden om een strategie van de spanning, waarbij de federale overheid 
constant wordt geconfronteerd met de consequenties van het communautaire non-beleid. De strategie 
zal tot gevolg hebben dat de kloof tussen het federale wettelijke land en het confederale werkelijke 
land alsmaar groter wordt. Het assertieve Vlaamse beleid moet ertoe leiden dat het zwaartepunt van 
de politieke macht de facto steeds meer naar de deelstaten verschuift. Daardoor zal de druk om de 
instellingen aan te passen aan de realiteit enkel maar toenemen. 
 

En het kan niet genoeg worden benadrukt dat wat gemorrel in de institutionele marge dit keer niet zal 
volstaan. Wat we nodig hebben is niets meer en niets minder dan een nieuw Egmontpact. In 1977 
werd een ambitieuze poging ondernomen om in één keer de sprong te maken van een unitair naar een 
federaal systeem. Vandaag moeten we opnieuw kiezen voor de korte pijn, en even radicaal de stap 
durven te zetten van een federaal naar een confederaal institutioneel model. Een model waarbij 
Vlaanderen en Franstalig België twee soevereine deelstaten vormen van de EU, die in een 
grondwettelijk verdrag vastleggen wat ze nog samen willen doen en hoe de gemeenschappelijke 
hoofdstad Brussel zal worden bestuurd. 
 

Maar het Egmontpact is wel mislukt, en het is pas na vijftien jaar van communautaire ruzie en 
institutionele bricolage dat de geplande hervorming van 1977 uiteindelijk is gerealiseerd. Dit uitstel 
kan Vlaanderen zich vandaag niet meer veroorloven. De kans dat de 'copernicaanse revolutie' van Kris 
Peeters nog vijftien jaar op zich zal laten wachten is gelukkig niet zo groot. Want er is één cruciaal 
verschil tussen de Egmontperiode en vandaag: in 1977 was er maar één radicaal-Vlaamsgezinde 
partij, die 16,3% van het Vlaamse electoraat vertegenwoordigde. Vandaag halen de radicaal-Vlaamse 
partijen samen meer dan het dubbele: 37%. En dan zwijgen we nog over de sterke Vlaamsgezinde 
vleugel van CD&V. In 1977 was het nog ondenkbaar dat er ooit een meerderheid zou zijn om de 
Vlaamse soevereiniteit uit te roepen. Vandaag komt die meerderheid (bekeken vanuit een Belgisch 
perspectief) akelig dichtbij. 
 

Het is duidelijk dat de nieuwe Vlaamse strategie waarvoor ik pleit slechts een tweede keuze-strategie 
is. 
 

De 'Van Rompuy-strategie' is ongetwijfeld superieur aan de 'Maddens-strategie' 
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