
Het wereldrecord regeringsvorming gaf aanleiding in 
de stad Gent een feestje te bouwen. Maar toen bleek dat 
eigenlijk niet Irak maar wel Cambodja de echte te klop-
pen kampioen zou zijn. Niet getreurd, want alles wijst 
erop dat België ook dat record zal breken. Intussen stapten 
ook drommen mensen over de Brusselse boulevards met de 
vraag spoed te zetten achter de vorming van een regering. 
Alleszins een merkwaardig fenomeen in een land waar-
van de inwoners graag prat gaan op hun anarchistische 
‘volksaard’.

Stilaan dringt het in alle uithoeken van de wereld 
door dat de regeringsvorming in het kleine koninkrijk 
vastloopt op diepe politieke breuklijnen en het gebrek aan 
een gemeenschappelijke basis om het land te besturen. De 
opwinding over een historische verkiezingsuitslag en de 
spanning rond de moeilijke regeringsvorming ebben lang-
zamerhand weg. Ongeloof en onverschilligheid nemen hun 
plaats in. Is dit nu allemaal de schuld van Di Rupo en De 
Wever? Of gaan de wortels van de Belgische onbestuur-
baarheid terug tot het Belgische separatisme van 1830, dat 
de Lage Landen nog maar eens uit elkaar rukte?

De afgelopen 40 jaar is België door een reeks van 
staatshervormingen gegaan. Dit was het geval in 1970, 
1980, 1988, 1993 en 2001-2003. Het resultaat is een 
uiterst ingewikkelde constructie, die niet alleen aan 
buitenlanders moeilijk te verkopen valt, maar waar 
ook de Belgen en hun politieke vertegenwoordigers 
in verloren lopen. Er zijn voortdurend nieuwe instel-
lingen en structuren bijgekomen, maar er werd amper 
iets afgeschaft.

Zijn een heldere staatsstructuur en een hoofdstad 
waarin de meerderheid van de Belgische staatsburgers 
onbekommerd hun eigen taal kunnen spreken, al-
leen iets voor dromers? Moeten dergelijke verwach-
tingen in het land van Magritte surrealistisch blijven? 
Hoeveel scenario’s zijn er inmiddels geschreven over 
de toekomst van België? Het gevaar is niet denkbeel-
dig dat men daarbij blijft steken in klein-Belgische na-
velstaarderij en uit het oog verliest dat er nog politiek 
leven is buiten de enge staatsgrenzen. Moet de oplos-
sing voor de Belgische knoop enkel binnen de grenzen 

van 1830 worden gevonden of mag ze ook eens in een 
breder geopolitiek perspectief worden gezocht?

Eeuwenlang zijn de Latijnse termen Belgica, 
Belgium, Belgicus gebruikt om dat gebied aan de 
Noordzee aan te duiden dat niet tot een aanhangsel 
van het Franse koninkrijk noch van het Duitse rijk 
gereduceerd kon worden. Leidt ook in deze een te-
rugblik tot een sprong voorwaarts? De eindeloze com-
munautaire discussies tussen Vlamingen en Walen 
zouden een mens nog doen vergeten dat Vlaanderen 
en Wallonië niet alleen Belgische deelstaten zijn, maar 
ook deel uitmaken van de Nederlandse ruimte. Een 
greintje historisch of geo-politiek besef volstaat om 
ook eens over het muurtje van onze naaste buren te 
gaan kijken: Luxemburg en Nederland.

Met Nederland verbindt ons de geschiedenis van 
de Bourgondische Kreits en de Verenigde Provinciën 
in de 16de en met het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden in de eerste helft van de 19de eeuw. 
Na 1830 bleven Nederland en het Groothertogdom 
Luxemburg via een personele unie onder het huis van 
Nassau nog verenigd tot in 1890 de Salische erfop-
volgingswet roet in het eten kwam strooien. Maar in 
1921 zag de Belgisch-Luxemburgse Economie Unie 
(BLEU) het licht. Deze muntunie creëerde lang voor de 
invoering van de euro al een intiem gevoel van verbon-
denheid. De Benelux Economische Unie, die in 1948 
startte als een douane-unie en in 1958 overging in een 
heuse economische unie, is in feite een e rkenning van 
de voor de hand liggende v erbondenheid van de drie 
betrokken staten in noord-west-Europa.  

De banden, de bindingen, ze zijn er. Maar toch 
zijn deze drie landen er nooit in geslaagd een duur-
zaam staatsverband te vormen. Behalve voor België 
waren en zijn er voor de drie landen samen verschil-
lende scenario’s denkbaar en zelfs uitgedacht. De 
Belgische kwestie aanpakken door ons staatskader 
kleiner te maken, bereikt zijn limieten. Wordt het dan 
geen tijd denksporen te verkennen naar samenwerking 
die misschien tegelijk een oplossing aanreiken voor de 
Belgische knoop? Wellicht kan wat onze oosterburen 
Länderneugliederung (letterlijk: nieuwe indeling van de 
deelstaten) noemen, hierbij van nut zijn.

Dirk Rochtus & Ward Kennes

Samenwerking binnen de Lage Landen: 
een pleidooi
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Valkuil van de eenheidsworst
Een valkuil die we daarbij absoluut moeten vermij-
den, is die van de eenheidsworst. ‘In verscheiden-
heid verenigd’ luidt de officiële leuze van de Europese 
Unie. Eenheid in verscheidenheid is niet alleen een 
toekomstproject, het sluit ook aan bij het historische 
staatkundige denken zoals zich dat in de Lage Landen 
vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse bezetting 
heeft ontwikkeld. De landen van de Benelux kun-
nen hun rol van Europese motor weer volop spelen 
door resoluut de kaart te trekken van eenheid in ver-
scheidenheid op taalkundig, geografisch, economisch 
en sociaal gebied. Thans zijn we zo erg gefocust op de 
(weliswaar zeer reële) verschillen tussen Vlaanderen 
en Wallonië, dat de verscheidenheid alleen nog mid-
delpuntvliedend werkt. Binnen een BeNeLux-ruimte 
zijn de verschillen veel talrijker maar ook gevarieerder. 
En dan kunnen ze juist middelpuntzoekend gaan wer-
ken. Is het per definitie ondenkbaar dat Letzeburgers, 
Friezen, Vlamingen, Hollanders, Limburgers, Walen, 
Picardiërs, Brabanders, enz. een staatsdragende con-
structie zouden omarmen die hen in staat stelt hun 
rijke verscheidenheid te bewaren en vruchtbaar te 
m aken?

De Franstaligen, met in hun rug Frankrijk, moe-
ten niet vrezen dat hun taal en cultuur in een ruimer 
Nederlands verband onder druk komen te staan. Een 
grotere toenadering tussen Vlaanderen en Nederland 
zal het zelfvertrouwen van de Nederlandstaligen ver-
sterken. Ze zal het respect voor en de uitstraling van 
onze taal in Brussel, bij de Franstalige Belgen, in de 
Rand en in Frans-Vlaanderen ten goede komen.

Begin dit jaar raakte bekend dat heel wat inwo-
ners van de Belgische provincie Luxemburg een aan-
vraag indienden om een tweede staatsburgerschap van 
het naburige Groothertogdom Luxemburg te verkrij-
gen. Onvermijdelijk speelt de berekening van mensen 
mee die hun belangen veilig willen stellen, mocht de 
Belgische staat ineenstorten. Maar onderhuids leeft 
ook een gevoel van Luxemburgse verbondenheid 
over de staatsgrenzen heen. Laten we niet vergeten 
dat de jonge Belgische staat tot 1839 ook het hui-
dige Groothertogdom bestuurde, in afwachting van 
een nieuw verdrag met Nederland. Over eigen indi-
viduele belangen en vergeten geschiedenis heen werkt 
hier een proces door dat de samenwerking tussen onze 
regio’s kan bevorderen. Je zou het kunnen vergelijken 
met de band tussen Belgisch en Nederlands Limburg. 
Trouwens, Maastricht en ‘Limburg over de Maas’ vie-
len tot 1839 eveneens onder Belgisch bestuur. De op-
richting in 2000 van de tUL (Stichting transnationale 
Universiteit Limburg) ligt helemaal in de lijn van de 
geschiedenis. Zeven jaar later omschreef de Vlaams-
Nederlandse evaluatiecommissie de tUL als ‘een schit-

terende proeftuin in de open Europese hogeronder-
wijsruimte’.

Niet zo lang geleden noemde professor Andries 
Postma, toenmalig ondervoorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, Vlaanderen een ‘aantrek-
kelijke bruid’. Met zijn opinieartikel ‘Vlaanderen is 
Nederlands natuurlijke bondgenoot’ in De Standaard 
van 14 mei 1997 betokkelde hij een gevoelige snaar 
bij Vlaamse Groot-Nederlanders. Te lang voelden 
deze zich in de steek gelaten door het Noorden. Pas 
met de federalisering van het Koninkrijk België zou 
Den Haag weer meer oog krijgen voor Vlaanderen. 
De ondertekening van de Waterverdragen in januari 
1995 door de Nederlandse en de Vlaamse regering was 
het resultaat van die herontdekking. Intussen hebben 
zij een opmerkelijk verlengstuk gekregen met de vier 
Scheldeverdragen van 2005. Toch bleef Nederland 
altijd op zijn strepen staan als ‘grootste van de klei-
ne Europese staten’. Stilaan groeit het besef onder 
Nederlandse denkers en beleidsmakers dat de eigen 
positie in een zich uitbreidende EU en in de stormen 
van de globalisering niet meer zo sterk is als voorheen.

Bescheidenheid leidt tot samenwerking
Goed, Nederland is de 16de economie in de wereld. 
Of, zoals professor Jan Rood het in een artikel in het 
januarinummer 2011 van dit blad verwoordt: ‘slechts 
de 16de economie in de wereld en het verschil met 
de echte economische grote mogendheden wordt al-
leen maar groter’. Zelfkennis leidt tot bescheidenheid, 
maar vooral tot de wil om samen te werken, om zich 
te oriënteren op de buurstaten. Duitsland komt daarbij 
in beeld, omdat het de belangrijkste handelspartner is 
van Nederland. Maar daarnaast gaat de blik ook rich-
ting België. ‘Ook daarmee heeft Nederland historisch 
hechte banden, niet in de laatste plaats in Benelux-
verband.’ En met het oog op de EU voegt Rood eraan 
toe: ‘Misschien is het dan toch goed ook eens vaker het 
bilaterale (en Benelux-) spoor naar Brussel te nemen.’

De wortels van Nederlands welvaart liggen in 
zijn geschiedenis als zeevarende natie. Ook voor 
Vlaanderen, dat zich tegenwoordig als logistieke 
draaischijf profileert, is het havenbeleid een prioritair 
beleidsthema. Maar in een globaliserende wereld is 
de gehele kuststreek, van Calais via Zeebrugge, Gent, 
Vlissingen, Antwerpen tot Rotterdam, één grote toe-
gangspoort van continentaal Europa op de wereld. 
Gezonde concurrentie is nodig. Maar coördinatie en 
specialisatie over de staatsgrenzen heen zijn ook van 
wezenlijk belang.

Hoewel zijn werkingsgebied zich over het gan-
se Belgische grondgebied uitstrekt, is de Benelux 
in de praktijk ook een zinvol kader gebleken om de 
Vlaams-Nederlandse samenwerking op diverse ter-
reinen te versterken. De Benelux ging van start met 
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een economisch en mercantiel doel, maar begaf zich 
de voorbije halve eeuw ook op het terrein van leef-
milieu, n atuurbescherming, infrastructuur, r uimtelijke 
planning, energie, toerisme, justitie, binnenlandse 
z aken, drugs en veiligheid, politieke samenwerking 
en afstemming in Europese aangelegenheden. Inzake 
p olitieke s amenwerking en afstemming in Europese 
aangelegenheden liggen er nog heel wat kansen voor 
het grijpen, niet het minst als het gaat over de Benelux 
Politieke Samenwerking (BPS). Dit is een vorm van 
politiek overleg en coördinatie tussen de drie regerin-
gen, maar die zich vooralsnog buiten het kader van het 
Benelux-verdrag situeert.

Taal, cultuur, onderwijs
Hoewel de Benelux Unie haar activiteitenterrein heeft 
verruimd, blijft zij zeer terughoudend op het terrein 
van taal, cultuur of onderwijs. Maar voor die domei-
nen zijn er inmiddels tussen Vlaanderen en Nederland 
andere succesvolle verbanden tot stand gekomen. De 
dominante speler op het gebied van taal en cultuur is 
ongetwijfeld de Nederlandse Taalunie. Zij beoogt ‘de 
integratie van Nederland en de Nederlandstalige ge-
meenschap in België op het gebied van de Nederlandse 
taal en letteren in de ruimste zin’. Inmiddels tekenden 
de Taalunie en Suriname op 12 december 2003 een 
associatieovereenkomst, zodat deze samenwerking de 
blik van de Vlamingen verruimt over de continenten 
heen. Elk apart zouden Vlaanderen en Nederland veel 
minder resultaten boeken met betrekking tot de ont-
wikkeling van de Nederlandse taal, de spelling, het 
Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en 
van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, ver-
talingen en de positie van het Nederlands in Europa 
en in de wereld.

Een andere belangrijke pijler van de Vlaams-
Nederlandse samenwerking is het Cultureel verdrag 
Vlaanderen-Nederland (CVN), dat sedert 1995 het 
Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag van 1946 ver-
vangt. Voor beide partners is het een instrument om 
intensief samen te werken rond cultuur in de brede 
zin. Het slaat zowel op beeldende kunsten, muziek, 
theater, sociaal-cultureel werk als op de media. Maar 
het CVN gaat ook over onderwijs, wetenschap en wel-
zijn. De samenwerking in de grensstreek en het geza-
menlijk optreden in het buitenland kunnen daarbij op 
bijzondere aandacht rekenen. De ondertekening van 
het CVN ging gepaard met een Gemeenschappelijke 
Verklaring van de Nederlandse en de Vlaamse rege-
ring, waarin zij te kennen gaven de samenwerking nog 
te willen verruimen, en wel inzake milieu, ruimtelijke 
ordening, openbare werken, zeehavens, vervoer, econo-
mie en werkgelegenheid, welzijn, technologie en we-
tenschappelijk onderzoek.

Dat de diverse terreinen van samenwerking di-
verse spelers vergen, tonen GENT en NVAO aan. 
GENT (Gehele Europese Nederlandse Taalgebied) 
vormt sedert 1990 een kader voor onderwijssamen-
werking tussen de Vlaamse en Nederlandse ministe-
ries van Onderwijs. En sedert 2003 waakt de NVAO 
(Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) over 
de kwaliteit van de opleidingen in beide landen. De 
NVAO speelt een sleutelrol bij de erkenning van 
e lkaars diploma’s en bevordert zo de toegang tot de 
beide arbeidsmarkten voor Nederlandse en Vlaamse 
afgestudeerden.

Unie van staten, confederatie, federaal 
verband

De samenwerking binnen het gebied van de Lage 
Landen verloopt niet via één kanaal of één instel-
ling. Het is ook niet zo dat alle componenten bij 
elk samenwerkingsverband betrokken moeten wor-
den. Soms ligt samenwerking tussen Wallonië en 
Luxemburg voor de hand, dan weer samenwerking 
tussen Vlaanderen en Nederland. Maar er zijn ook 
dossiers, zoals politionele samenwerking, leefmilieu 
of de verkeersfiscaliteit, waarbij samenwerking bin-
nen het gehele Beneluxgebied ongetwijfeld voordelen 
oplevert. We kunnen er alleen maar bij winnen als de 
geesten in Nederland mee het pad effenen voor ver-
sterkte samenwerking tussen de ‘Low Countries’. Dat 
hoeft niet uit te draaien op de stichting van één staat. 
Staten staan onder druk; regio’s, stadsgewesten en in-
ternationale organisaties zijn in opmars. Maar zoals er 
thans over België gedacht en gesproken wordt als een 
unitaire, federale, confederale of te ontbinden staat, zo 
mag er óók over de Nederlanden worden nagedacht 
in termen van een unie van staten, een confederatie of 
een federaal verband. Het gaat er niet om iets te force-
ren, maar wel om perspectieven te openen en werkbare 
modellen te vinden.

Wat voor ons telt, is verdieping van de samenwer-
king. De uitdagingen hoeft men niet ver te zoeken: 
een groot havengebied als poort naar Europa, ver-
keersfiscaliteit, benoemingsprocedures in internatio-
nale instellingen, de positie van het Nederlands in 
de EU en in de wereld. Op economisch en handels-
gebied kunnen we als burgers van de drie genoemde 
staten de vruchten plukken van samenwerking. Goed 
om te w eten is dat ook de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen met zijn 18 miljoen inwoners veel voelt 
voor samenwerking met de Benelux.
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