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Duitsland als springplank voor Vlaanderen  

 

    Met Frankrijk heeft de Vlaamse regering in februari een cultureel akkoord 

gesloten. Duitsland zal nog even moeten wachten. Dat Duitsland ons machtigste buurland, onze belangrijkste 

handelspartner is, doet er voor onze bewindvoerders blijkbaar niet toe. Misschien brengt het recente bezoek van 

de Vlaamse minister-president Patrick Dewael aan Berlijn en Brandenburg een kentering teweeg in de 

betrekkingen tussen Vlaanderen en Duitsland en wordt er spoedig werk gemaakt van de aanstelling van een 

Vlaamse gemeenschapsattaché in de hoofdstad van de Bondsrepubliek. 
 

De relaties tussen buurvolken staan of vallen met wederzijds begrip. De kennis van de taal speelt daarbij een 

belangrijke rol. De taal van de klant is de belangrijkste taal. De handel kan daar alleen maar wel bij varen. Het is 

echter tekenend voor de belangstelling en het respect voor onze oosterburen dat onze minister-president zich bij 

zijn bezoek aan Berlijn van het Engels bedient. Een slecht signaal is dat voor onze belangrijkste handelspartner. 

De taal van Goethe en Brecht is niet cool. Dat ze in Europa de moedertaal van honderd miljoen mensen en 
daarmee de meest gesproken taal is in de Europese Unie, belet niet, nog afgezien van haar belang voor economie, 

cultuur en wetenschap, dat ze in het Vlaamse onderwijs stiefmoederlijk behandeld wordt. Dat heeft tot gevolg dat 

de meeste Vlamingen niet één Duitse zin foutloos kunnen citeren. Ergerlijker nog is dat Vlaamse academici en 

studenten er zich niet aan storen dat ze geen Duits meer kunnen lezen. 
 

Wanneer we ons geen moeite getroosten om onze buren beter te leren kennen, hoeven we ons niet over gebrek 

aan belangstelling van hun kant te verwonderen. Onvoldoende kennis van het Nederlands hindert de in Brussel 

geaccrediteerde journalisten van buitenlandse kranten, ook van de Duitse, eraan zich een adequaat beeld van 

België en Vlaanderen te vormen. De beeldvorming over België verloopt via Le Soir, La Libre Belgique of de acties 

van federaal minister  Louis Michel. Voor veel Duitsers is België in eerste instantie een Franstalig land en heet de 

grote markt van Brussel steevast Grand Place. Met zijn voortvarende buitenlandpolitiek, in het bijzonder zijn 
back-to-Africa-politiek wil Michel België weer op de kaart zetten, maar het is vooral het België van Kuifje, dat 

product uit het gegoede Franstalige milieu met zijn verdonkeremaand verleden. 
 

Vlaanderen moet hoogdringend aan zijn imago in het buitenland gaan werken. Het kan beginnen met zijn cultuur, 

zijn mooiste visitekaartje naar het buitenland toe, te verkopen. Duitsland fungeert als een doorgeefluik voor de 

culturen van zijn buurlanden, denken we maar aan de rol die het in de 19de eeuw speelde voor de bekendmaking 
van de cultuur van de Scandinavische landen. Wat in Duitsland gepubliceerd of tentoongesteld wordt, gaat de 

wereld rond. Duitsland kan helpen het kleine Vlaanderen op de wereldkaart te zetten, maar daarvoor moeten 

volgende voorwaarden vervuld worden: 
 

1. De Vlaamse overheid ziet daar het belang van in en ondersteunt tentoonstellingen, concerten en ook publ icaties 
of vertalingen, ook van wetenschappelijke werken, in het Duits. 
 

2. Vlaamse kunstenaars en academici presenteren zich in Duitsland niet alleen als dusdanig, maar ook als 

vertegenwoordigers van hun gemeenschap, zonder dat ze daar beschaamd over hoeven te doen. Zelfbewustzijn is 

niet per definitie nationalistisch zoals de tegenstanders van meer Vlaanderen ons dikwijls voorhouden.  
 

3. Vlaanderen overwint zijn koudwatervrees voor Duitsland, voor de Duitse taal en cultuur. De vooroordelen van 

Vlamingen over Duitsland herinneren aan de vooroordelen van provincialistisch ingestelde mensen die schamper 

doen over datgene waar ze niet aan kunnen tippen. Duitsland is een goed functionerende democratie waar 

burgerzin en respect voor de deelstaten hoog in het vaandel staan. Dat kan niet gezegd worden van België. 
 

De Vlaamse geborneerdheid steekt schril af tegen de zelfbewuste houding van de Nederlanders. Ook al wordt hen 

wel eens moffenhaat aangewreven, toch blijken ze over een ongemeen rijke expertise en kennis over Duitsland te 

beschikken. De Nederlandse overheid subsidieert Duitsland-instituten aan verschillende universiteiten; in het 

onvolprezen tijdschrift Internationale Spectator en andere uitgaven van het Instituut Clingendael verschijnen met 

de regelmaat van een klok analyses over de economische en politieke situatie in Duitsland. De Nederlanders zijn 
op de hoogte van wat er zich ten oosten van hun grens afspeelt. Omgekeerd kennen ook de Duitsers Nederland. 

De Duitse universiteitsstad Münster herbergt zelfs een Haus der Niederlande dat geleid wordt door de Nederlander 

Friso Wielenga. 
 

De Rubens Stichting, het Vlaamse instituut voor Internationale Betrekkingen, wil dat er nagedacht wordt over de 

relaties tussen Vlaanderen en Duitsland. Duitsland is op het vlak van handel, wetenschap en cultuur te belangrijk 
om het links te laten liggen. Voor een zelfbewust Vlaanderen kan het bovendien een springplank zijn naar de 

wijde wereld. In Duitsland bestaat er een goodwill tegenover Vlaanderen. Uiteraard is ook Frankrijk belangrijk 

voor ons, maar laten we ons niet overgeven aan romantische illusies. Olivier Podevins, een Franse politoloog die 

aan de universiteit van Dresden doceert, vertelde me tijdens een Luxemburgs colloquium over Kleine staten in 

Europa in geuren en kleuren hoe zijn belangstelling voor de Vlaamse cultuur in het Franse milieu steeds op 

minachting en tegenkanting is gestoten. 
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