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Notities:



België  
Speurtocht door een onbekend koninkrijk 
in het hart van Europa

België is een federale staat federale staat met een parlementaireparlementaire, 
constitutionele monarchieconstitutionele monarchie. Dat betekent dat de koning 
het staatshoofd is, maar hij heeft een voornamelijk 
representatieve functie. Door de complexe opbouw van 
het land zijn er in België 6 regeringen6 regeringen: 1) de federale federale 
regeringregering, 2) de VlaamseVlaamse regering, 3) de WaalseWaalse regering, 
4) de regering van Brussel HoofdstadBrussel Hoofdstad, 5) de regering van 
de Franse gemeenschapFranse gemeenschap en 6) de regering van de Duits-Duits-
talige gemeenschaptalige gemeenschap. Dit zorgt voor een grote complexiteit 
van regeren en wetgeven. Meer hierover op blz. 11.

BelgiëBelgië is een van onze westelijke buurlanden, maar we weten er vrij weinig 

over. En het is dan ook best lastig om aan te geven wat “Belgisch” überhaupt is. 

In elk geval is bijna alles in België iets ingewikkelder…

Zijn grenzen deelt België met Nederland in het noorden, Duitsland in het oosten, 

Luxemburg in het zuidoosten en Frankrijk in het zuiden; in het westen grenst België aan 

de Noordzee. Dankzij zijn geografische positie profiteert België van een gematigd klimaatgematigd klimaat. 

Geografisch deel je België in VlaanderenVlaanderen, WalloniëWallonië en de hoofdstad Brusselhoofdstad Brussel.. Deze 

stad is internationaal eerder bekend als de hoofdstad van Europa. De indeling van 

België in verschillende regio’s is voor de administratie, de politiek en de cultuur erg 

belangrijk. 

1



De BrabançonneBrabançonne is het nationale Belgische volksliedBelgische volkslied, 
oorspronkelijk in het Frans geschreven. Het lied 
herinnert aan de Belgische Revolutie  Belgische Revolutie  in 1830 waarbij in 1830 waarbij 
de Belgen voor hun onafhankelijkheid vochtende Belgen voor hun onafhankelijkheid vochten. 
Later werd de tekst naar het Nederlands en het Duits 
vertaald.

België heeft een oppervlakte van rond 30.528 km²30.528 km² 
en ongeveer 11,5 mln. inwoners11,5 mln. inwoners. Daarmee is België 
een van de dichtstbevolktedichtstbevolkte landen ter wereld. 
België is onderverdeeld in een noordelijk gebied, 
VlaanderenVlaanderen, waar NederlandsNederlands gesproken wordt 
en een zuidelijk gebied, WalloniëWallonië, waar FransFrans 
gesproken wordt. In het oosten van België ligt nog 
een kleine DuitstaligeDuitstalige regio. VlamingenVlamingen en WalenWalen 
zijn het niet altijd met elkaar eens (geweest), de 
vele culturele en historische verschillen hebben 
vaker voor problemen en conflictenconflicten gezorgd. En 
nog steeds is er sprake van een grote diversiteitdiversiteit 
in de politiek, administratie en cultuur in België. 
Door de scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië 
zijn er bijvoorbeeld ook alleen regionale en geen 
nationale media meer. En ook de  politieke partijen 
zijn regionaal en niet nationaal. Omdat Belgen   
zich eerder Vlaming of Waal dan Belg voelen is het 
best lastig om uit te leggen wat “BelgischBelgisch” betekent.

De nationale BelgischeBelgische feestdagfeestdag 
wordt elk jaar op 21 juli21 juli gevierd. 
Op deze dag werd België inin 1831 1831 
onafhankelijk en legde de eerste 
Belgische koning, Leopold I, de 
grondwettelijke eedgrondwettelijke eed af en zwoer 
trouw aan de Belgische Grondwet.Belgische Grondwet.

Opdracht 1)Opdracht 1) Schrijf een samenvatting over wat je 
nu over België weet. Probeer ook (algemeen) te be-
schrijven wat je over de indeling van België geleerd 
hebt. 
Opdracht 2)Opdracht 2) Zoek de Nederlandse versie van het 
Belgisch volkslied op. Analyseer inhoud en stijl en 
ook de historische betekenis van de tekst. Vergelijk 
daarna de Brabançonne met behulp van je resulta-
ten met het Duitse volkslied.
Opdracht 3)Opdracht 3) Zoek op wat precies een federale staat 
is en wat een parlementaire/constitutionele mon-
archie inhoudt.              
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Om België te kunnen begrijpen 
moet je meer over zijn 

geschiedenis weten!

Vóór de revolutie Vóór de revolutie 
De gebieden die tegenwoordig tot Bel-
gië behoren, maakten vroeger deel uit 
van het RomeinseRomeinse en later van het Fran-Fran-
kische Rijkkische Rijk. Tijdens de middeleeuwen 
heersten verschillende graven in dit 
territorium; bijzonder invloedrijk wa-
ren de graven van Vlaanderengraven van Vlaanderen en de 
hertogen van Brabanthertogen van Brabant. Het gebied was 
toen economisch en cultureel bijzonder 
sterk. In de moderne tijd hoorden 
de Belgische gebieden onder andere 
tijdelijk bij FrankrijkFrankrijk. Later, na het 
congres van Wenen in 1814/15, werd 
België deel van NederlandNederland. 

De Belgische Revolutie (1830/31)De Belgische Revolutie (1830/31)
Aan het begin van de Belgische Revolutie Belgische Revolutie 
staat de poging om van de Belgische en de 
Nederlandse gebieden een eenheid te vormen: 
het Verenigd Koninkrijk der NederlandenVerenigd Koninkrijk der Nederlanden. Qua 
religie, politiek, economie en cultuur waren er 
echter haast geen overeenkomsten meer tussen 
Nederlanders en Belgen. Bovendien waren de 
Belgen heel kritischkritisch over de politiek van de 
Nederlandse koning Willem INederlandse koning Willem I die de Franse 
gebieden in België min of meer ignoreerde. 
Daarom verklaarden de Belgen op 4 oktober 4 oktober 
1830 hun onafhankelijkheid1830 hun onafhankelijkheid. De volledige 
erkenning door de andere (grote) Europese 
machten gebeurde pas in 1831 (conferentie van 
Londen). Toen kon Leopold van Saksen-Coburg 
en Gotha (een Duitser trouwens) tot koningkoning van 
de nieuwe Belgische natie gekroond worden.
De eerste jaren na de revolutie was België België 
verenigdverenigd in de gezamenlijke strijd voor de 
onafhankelijkheid en tegen Nederland. De 
Belgische parlementaire monarchie Belgische parlementaire monarchie was destijds 
een voorbeeld voor andere landen in Europa, 
ook omwille van de vrij liberale grondwetliberale grondwet.

Opdracht 4) Opdracht 4) Zoek informatie over 
de situatie in het Europa van 1830. 
Schrijf een argumentatie. Waarom zou 
Willem I liever een verenigd koninkrijk 
gehouden willen hebben? 3



Binnenlandse conflictenBinnenlandse conflicten
De eenheid tussen de Belgen hield niet lang stand. De welgestelde Belgische bovenlaagwelgestelde Belgische bovenlaag 
sprak FransFrans en de Walen waren door de succesvolle industrie in de mijnbouw erg rijk. De 
VlamingenVlamingen werkten voornamelijk in de landbouw, waren eerder arm en beheersten geen 
Frans; daardoor konden ze geen opleiding volgen en geen goede banen krijgen. 
Door dit onevenwicht voelden de Vlamingen zich sterk benadeeld. Een kleine groep 
intellectuelen riept daarom rond 1840 de Vlaamse BewegingVlaamse Beweging in het leven, die voor de taal de taal 
van de Vlamingen en hun welvaartvan de Vlamingen en hun welvaart opkwam. Na 1870 boekte men de eerste kleine successen 
en de eerste taalwettentaalwetten werden besloten. Vanaf 1873 mocht men bijvoorbeeld voor de rechter 
ook in het Nederlands spreken. Maar het duurde nog  tot 1962 voordat de taalgrens tussen 
Vlaanderen en Wallonië definitief werd vastgelegd, pas in 1970 werd België een federale 
staat.  
Het conflict tussen Vlamingen en Walen, tussen Nederlands en Frans, duurt al bijna zolang 
als het Koninkrijk België bestaat. 

WereldoorlogenWereldoorlogen
De Eerste WereldoorlogEerste Wereldoorlog (WO I, 
1914-1918) wordt in België ook 
de Grote OorlogGrote Oorlog genoemd, omdat 
deze oorlog voor de Belgen nog veel 
meer impact had dan de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel België eigen-
lijk neutraal was, viel Duitsland het 
land binnen. Er waren heel veel 
slachtoffers en vele steden  werden 
compleet verwoest, zoals Leuven 
en Ieper. Ook tijdens de Tweede Tweede 
WereldoorlogWereldoorlog was België bezetbezet door 
nazi-Duitslandnazi-Duitsland. Sommige Belgen 
collaboreerden, anderen verzetten 
zich tegen het naziregime. 
Beide oorlogen versterkten het 
Vlaams-WaalseVlaams-Waalse conflictconflict. De Duitse 
bezetter ondersteunde namelijk 
de Vlamingen en hun Vlaamse 
beweging omdat Vlamingen - anders 
dan Walen - ook als “Germaans 
volk” werden beschouwd. De Walen  
verweten de Vlamingen met de 
Duitse bezetter te collaboreren.

Opdracht 5)Opdracht 5)  Ga op zoek naar meer informatie 
over België tijdens de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog. Beschrijf de gevolgen van de 
oorlogen voor het land. Analyseer waarom de 
draagwijdte van de twee oorlogen verschillend is. 

Opdracht 6)Opdracht 6) Stel een tijdlijn op met de meest 
belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis 
van België die je op blz. 3 en 4 vindt.
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Gemeenschappen en gewesten – het Belgische politieke systeem

In 1970 wordt België een federale staat en wordt het land in gemeenschappen en gewesten 
ingedeeld. Dit systeem bepaalt nog tot vandaag de dag de politieke en administratieve 
structuur van België.

De drie gewestenDe drie gewesten
België is geografischgeografisch in drie gewesten verdeeld. De gewesten hebben grondgebonden 
bevoegdheden en zijn bijvoorbeeld, verantwoordelijk voor woningbouwwoningbouw, milieu-milieu-
beschermingbescherming, landbouwlandbouw en de buitenlandse handelbuitenlandse handel.

1. Het Vlaamse Gewest (1)Vlaamse Gewest (1) (ongeveer 6,6 mln. inwoners) bestaat uit de vijf Vlaamse 
provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2)Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2) (ongeveer 1,2 mln. inwoners) bestaat uit de 19 
Brusselse gemeentes.

3. Het Waalse Gewest (3)Waalse Gewest (3) (ongeveer 3,6 mln. inwoners) bestaat uit de vijf Waalse provin-
cies Henegouwen, Waals-Brabant, Namen, Luik en Luxemburg.
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De drie gemeenschappenDe drie gemeenschappen
De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor 
persoonsgebonden materies zoals onderwijs, cultuur 
en taalgebruik. 

1. De Vlaamse Gemeenschap (4)Vlaamse Gemeenschap (4) is de gemeenschap 
die bestaat uit alle bewoners van Vlaanderen en de 
Nederlandstalige inwoners van Brussel. 

2. De Franse Gemeenschap (5)Franse Gemeenschap (5) is de gemeenschap 
die bestaat uit alle bewoners van Wallonië en de 
Franstalige inwoners van Brussel.

3. De Duitstaalige Gemeenschap (6)  Duitstaalige Gemeenschap (6) is de gemeen-
schap die bestaat uit alle bewoners van het Duitstalige 
gebied. 

De hoofdstad BrusselBrussel maakt dus zowel deel uit van 
de Vlaamse als ook van de Franse Gemeenschap.

Daarnaast heb je in België vier 
taalgebiedentaalgebieden: in Vlaanderen spreek je 
NederlandsNederlands, in Wallonië FransFrans, DuitsDuits 
spreek je in de Duitstalige gebieden 
en Brussel is tweetaligtweetalig: Frans en Frans en 
NederlandsNederlands.

Opdracht 7)Opdracht 7) Wie is verantwoordelijk 
in de volgende gevallen: gewest of 
gemeenschap?
a) a) In Hasselt moet een milieuzone 
worden ingevoerd. 
b)b) In Luik wordt een nieuw theater 
gebouwd.
c) c) In Brugge moeten nieuwe 
woningen worden gebouwd.
d)d) Twee scholen willen fuseren.
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Belgische cultuur
Er zijn een paar cultuurelementencultuurelementen die noch 
Vlaams noch Waals zijn, maar “BelgischBelgisch” 
genoemd kunnen worden. Enkele daarvan 
worden op de volgende bladzijden voorgesteld.

De Koning der BelgenDe Koning der Belgen
Sinds 1831 is België een constitutioneleconstitutionele monarchiemonarchie 
en heeft dus een koning. Sinds 2013 vervult KoningKoning 
FilipFilip deze rol. Hij is de zevende koning in de 
geschiedenis van België. 
Filip werd op 15 april 1960 geboren. Hij ging eerst 
naar een FranstaligeFranstalige, dan naar een Nederlandstalige Nederlandstalige 
schoolschool. Het representatieve hoofd van België is dus 
tweetalig. Later volgde Filip een opleiding bij het 
leger en werd helikopterpiloothelikopterpiloot, voordat hij met zijn 
studie politieke wetenschappenpolitieke wetenschappen begon. De koning van 
België heeft – net als de Nederlandse koning Willem-
Alexander – een voornamelijk representatieve functierepresentatieve functie: 
hij vertegenwoordigt België bijvoorbeeld op bezoek 
in het buitenland. Ook stimuleert hij de uitwisseling 
en de contacten tussen de taalgemeenschappen en wil 
“bruggen bouwen“. In het jaar 1999 trouwde Filip met 
MathildeMathilde. Koning en koningin hebben vier kinderen: 
Prinses ElisabethPrinses Elisabeth (Hertogin van Brabant, 2001), Prins Prins 
Gabriël Gabriël (2003), Prins EmmanuelPrins Emmanuel (2005) en Prinses Prinses 
Eléonore Eléonore (2008). 

België in tekeningenBelgië in tekeningen
Als je door het Belgisch stripcentrumBelgisch stripcentrum in Brussel wandelt, 
ontmoet je een aantal bekende helden, helden uit stripverhalen. 
Veel bekende stripverhalenstripverhalen komen oorspronkelijk uit België: 
de verhalen van De smurfenDe smurfen van PeyoPeyo, Suske en WiskeSuske en Wiske van 
Willy VandersteenWilly Vandersteen en Lucky LukeLucky Luke van de tekenaar MorrisMorris. 
Op de straten van Brussel vind je zelfs bekende stripverhaal-
graffiti’s. België is dus echt een stripverhaallandstripverhaalland!
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Culinaire productenCulinaire producten
België staat internationaal niet echt bekend voor zijn 
keuken, hoewel je er erg lekker kunt eten. De keuken is 
geïnspireerd door de Franse keuken, met visgerechten 
en mosselenmosselen.
Typisch Belgisch zijn ook frietjesfrietjes en wafelswafels. Trots 
zijn de Belgen op hun chocolachocola en hun bonbonsbonbons (in 
België: pralinespralines). Heel beroemd is België ook voor de 
vele verschillende soorten bierbier, zoals trappisten- en 
abdijbieren die hier worden gebrouwen.

Sportieve BelgenSportieve Belgen
Zoals in vele andere landen is voetbalvoetbal ook in België een 
populaire sportpopulaire sport. Maar ook wielrennenwielrennen is erg geliefd, vooral 
door het succes van Eddy MerckxEddy Merckx. Tijdens de jaren zestig 
en zeventig boekte hij grote successen, bijvoorbeeld bij de 
Toer de FranceToer de France. Voetbal en wielrennen zorgen ook voor 
eensgezindheid tussen de Belgen.

Waar de muziek vandaan komtWaar de muziek vandaan komt
Wist je dat een Belg de saxofoon heeft uitgevonden? Deze 
uitvinding van Adolphe SaxAdolphe Sax was erg belangrijk voor de muzikale 
ontwikkeling van de jazz. 
Een van de bekendste Belgische zangers is de chansonnier Jacques Jacques 
BrelBrel. De geboren Vlaming zong in het Frans liedjes zoals “Ne me 
quitte pas“ of „Amsterdam“, maar hij zong ook in het Nederlands, 
bijvoorbeeld “Mijn vlakke land“.  
Belgische musici worden vaak niet als Belgen waargenomen 
maar eerder als Nederlanders of Fransen, zo ook bij StromaeStromae, de 
jonge zanger uit Brussel die door songs als “Alors on danse“ of 
“Formidable“ bekend werd. Ook bands als TechnotronicTechnotronic (“Pump 
Up the Jam“), SoulsisterSoulsister (“The Way to Your Heart“) of Lost Lost 
FrequenciesFrequencies (“Are You With Me“) zijn oorspronkelijk uit België.

Opdracht 8) Opdracht 8) Kies voor een oorspronkelijk Belgisch stripverhaal. Zoek meer uit over het 
verhaal, de tekenstijl, de taalstijl en de auteur. Schrijf een informatieve tekst. Gebruik 
voorbeelden!             
Opdracht 9)Opdracht 9) Analyseer de (Ndl.) vertaling van „Les Flamands“ (Jacques Brel); let vooral op 
het beeld van de Vlamingen dat hij schetst.
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Vlaanderen
Welkom in het Nederlandstalige noorden 
van België

GeografieGeografie
Geografisch gezien is Vlaanderen (6,5 mln. 
inwoners) het noordelijke deel van Belgiënoordelijke deel van België. 
5 provincies vormen Vlaanderen (tussen 
haakjes staan de hoofdsteden vermeld): 
WWest-Vlaanderenest-Vlaanderen (Brugge), Oost-VlaanderenOost-Vlaanderen 
(Gent), AntwerpenAntwerpen (Antwerpen), Vlaams-Vlaams-
Brabant Brabant (Leuven) en LimburgLimburg (Hasselt). Al 
vroeg in de geschiedenis vind je in Vlaanderen 
veel verstedelijkte gebieden, ook al zijn 
het vooral kleine en middelgrote steden.
In het noordoosten van Vlaanderen vind 
je een hoogvlakte met pijnboombossenhoogvlakte met pijnboombossen, in 
het noordwesten ligt de kuststrookkuststrook aan de 
Noordzee. 

Het begrip “Vlaanderen”begrip “Vlaanderen” is vrij 
veelzijdig, we kunnen er verschillende 
betekenissen aan geven: een  graafschapgraafschap  
in de middeleeuwenin de middeleeuwen, een regio, een , een regio, een 
Belgische gemeenschapBelgische gemeenschap of  of een gewesteen gewest,, 
een cultuur… 
Oorspronkelijk verwijst de naam 
waarschijnlijk naar “het land van 
stormvloeden en overstromingen”.

De vier symbolen van VlaanderenDe vier symbolen van Vlaanderen
Vier symbolen staan voor de Vlaamse identiteit:
1) het wapenwapen van Vlaanderen met de Vlaamse leeuw
2) de vlagvlag van Vlaanderen met de Vlaamse leeuw
3) het volksliedvolkslied “De Vlaamse leeuw” 
4) de Vlaamse feestdagVlaamse feestdag op 11 juli die aan de Guldensporenslag 
op 11 juli 1302 herinnert.

Op de betekenis van de Vlaamse leeuwVlaamse leeuw komen we op blz. 10 nog terug.
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De lange geschiedenis van Vlaanderen
Het middeleeuwse VlaanderenHet middeleeuwse Vlaanderen
Tijdens de middeleeuwen zijn 
het graafschap Vlaanderengraafschap Vlaanderen en het 
hertogdom Brabanthertogdom Brabant belangrijke 
“spelers” in Europa. In dit gebied 
van de “Lage Landen” leefden toen 
al veel mensen in steden. De 
Vlaamse steden Vlaamse steden hadden pro-
gressieve rechten en waren vanwege 
hun economisch gewicht van vrij 
groot politiek belang. 

De lakenindustrie en de wolhandel onder andere 
met Engeland zorgden voor grote economische 
rijkdom, die een ernome culturele groeiculturele groei mogelijk 
maakte: de Vlaamse schilderkunstVlaamse schilderkunst, architectuurarchitectuur en 
literatuurliteratuur bloeiden vanaf de 13e eeuw; de Vlaamse 
cultuur behoorde in de middeleeuwen tot de 
Europese hoogcultuurhoogcultuur. Ook vandaag de dag zijn 
schilders zoals Jan van Eyck, Hiëronymus Bosch of 
Pieter Bruegel nog wereldberoemd.

De GuldensporenslagDe Guldensporenslag
In 13021302 vochten Vlaamse gewapende burgers bij Kortrijk tegen het Franse leger. De 
ongetrainde mannen wisten het Franse ridderleger en de Franse koning te overwinnen. 
Deze veldslag, waar veel ridders met gouden sporen sneuvelden, staat bekend als de 
GuldensporenslagGuldensporenslag. 
Tot op heden is 11 juli11 juli, de dag van de overwinning in 1302, de nationale Vlaamse feestdagVlaamse feestdag!

In 1838 schrijft de Vlaming Hendrik ConscienceHendrik Conscience het boek “De Leeuw van VlaanderenDe Leeuw van Vlaanderen” 
over deze spectaculaire Vlaamse overwinning, en onder meer door dit boek wordt de 
Guldensporenslag tot symbool van de Vlaamse emancipatiesymbool van de Vlaamse emancipatie. Ook de betekenis van de betekenis van de 
leeuw leeuw voor Vlaanderen kun je hieruit afleiden.

Opdracht 10) Opdracht 10) Wat heeft de leeuw met Vlaanderen te maken? Verzamel informatie voor een 
korte presentatie! 

Opdracht 11)Opdracht 11) Zoek uit wat met het begrip “de lage landen” wordt bedoeld? 
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Het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap

Vlaanderen vormt qua cultuur-
gemeenschap en geografisch gebied 
een eenheid: het Vlaams Gewesthet Vlaams Gewest en de 
Vlaamse GemeenschapVlaamse Gemeenschap overlappen elkaar, 
ook al heeft de hoofdstadhoofdstad van Vlaanderen, 
BrusselBrussel, weer een eigen status. 
Het Waals Gewest en de Franse 
Gemeenschap zijn nietniet identiek, omdat 
de Duitstalige gebieden wel bij het gewest 
horen, maar niet bij de gemeenschap! 

Opdracht 12)Opdracht 12) Formuleer definities: wat is het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, 
Vlaanderen?                      
Opdracht 13)Opdracht 13) In België vind je geen nationale politieke partijen meer. Doe onderzoek naar 
het Vlaamse partijenlandschap. Analyseer en vergelijk hoe de verschillende partijen over 
een afsplitsing van Vlaanderen van België denken.

Politiek in VlaanderenPolitiek in Vlaanderen
Omdat het Vlaams GewestVlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap één zijn, bestaat er ook maar 
één parlement: het Vlaamse Parlement. Vlaamse Parlement. Dit parlementDit parlement is zowel voor de gewestgewest- als ook 
de gemeenschapsmateriesgemeenschapsmateries verantwoordelijk: enerzijds voor mobiliteit, milieuzorg, werk, 
economie, energie en wonen (alles wat bij het grondgebiedgrondgebied hoort), anderzijds voor 
gezondheid, gezin, cultuur, sport, media, onderwijs en toerisme (alles wat met de mensenmensen 
te maken heeft).
Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht wetgevende macht voor Vlaanderen, behalve voor die sectoren 
die de Belgische staat regeert (zoals defensie). Als volksvertegenwoordigingvolksvertegenwoordiging wordt het 
parlement elke vijf jaar door de Vlamingen gekozen.
Het Vlaams Parlement mag zowel internationale verdragen afsluiten als ook weten-
schappelijk onderzoek financieren. 
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Eeuwenoud en nog steeds actueel: de taalstrijd in een node taalstrijd in een notendoptendop

In de Belgische geschiedenis gaat het telkens weer om conflicten tussen Vlamingen en 
Walen, tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Deze ruzie speelt een belangrijke rol in 
het verleden, maar ook nog steeds in het heden. 

Al in de tijd van de Romeinen liep er door België een taalgrenstaalgrens: tussen de Romaanse en 
de Germaanse dialecten die men toen sprak. In de middeleeuwen was Nederlands (of het 
Vlaams en Brabants) door het economische succes een prestigieuze taal. Dat veranderde 
tijdens de 17de en 18de eeuw: het FransFrans werd (in heel Europa) toonaangevend. Voor 
België betekende dit: de rijke bovenlaag sprak Frans, de arme landbevolking kon 
schrijven noch lezen en beheersde slechts (Nederlandse) dialecten. 

Als reactie op dit onevenwicht ontstaat de Vlaamse BewegingVlaamse Beweging: de Vlamingen vechten 
voor gelijke rechten, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de eigen taal. De 
Vlamingen willen het recht krijgen om voor de rechter, op school en aan de universiteit 
in het Nederlands te mogen spreken. De taalstrijdtaalstrijd tussen de Nederlandstaligen en de 
Franstaligen duurt nog voort tot in de 20e eeuw. 

De eerste taalwettentaalwetten ontstaan aan het eind van de 19de eeuw, maar eigenlijk alleen op 
papier. In de realiteit blijven de Vlamingen toch nog benadeeld. Eerst de taalwetten van 
1962 veranderen dit. Met de economische verschuiving van Zuid naar Noord krijgt de 
Vlaamse Beweging meer zelfbewustzijn en politieke kracht om voor de rechten van de 
Vlamingen te pleiten. Door de taalwetten van 1962taalwetten van 1962 wordt vastgelegd dat in Vlaanderen 
het Nederlands de enige officiële taalNederlands de enige officiële taal is en in Wallonië het Frans.

Deze strikte tweedeling als gevolg van de taalstrijd vind je terug in vrijwel alles wat met 
de politieke structuur van België te maken heeft. Maar ook in onderwijs en media zie je 
die scheiding. 

De taalstrijd heeft dus veel met de Belgische identiteitBelgische identiteit te maken.
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Nederlands in Vlaanderen: Belgisch Nederlands

“In Vlaanderen spreekt men Vlaams.” Dat hoor je vaak, maar dat klopt niet helemaal. Vlaams 
is niet de taal van Vlaanderen. De officiële standaardtaal die je in Vlaanderen spreekt, noem 
je gewoon Belgisch Nederlands (BN)Belgisch Nederlands (BN). Daarentegen spreek je in Nederland Nederlands Nederlands 
Nederlands (NN)Nederlands (NN) en in SurinameSuriname Surinaams Nederlands (SN) Surinaams Nederlands (SN). Met “Vlaams” beschrijf 
je eigenlijk een dialectdialect zoals het Oost-Vlaams Oost-Vlaams (dat spreekt men bijvoorbeeld in Gent) en 
het West-VlaamsWest-Vlaams (dat spreekt men bijvoorbeeld in Brugge). Soms wordt de algemene 
omgangstaal in Vlaanderen ook schoon Vlaamsschoon Vlaams genoemd – wat alles best lastig maakt. 

In hoeverre verschillen nu het Belgisch Nederlands en het Nederlands Nederlands van 
elkaar? Je kunt dit een beetje vergelijken met het Engels in de Verenigde Staaten en het 
Engels in Groot-Brittannië of het Duits in Duitsland en het Duits in Oostenrijk. Het is 
geen andere taalgeen andere taal, maar dezelfde taal een beetje gewijzigd. Men noemt dit een taalvariëteittaalvariëteit. 
Dat er verschillende taalvariëteiten zijn, heeft zijn oorzaak in de geschiedenisoorzaak in de geschiedenis. Bijvoorbeeld 
hebben geografie, cultuur en taalpolitiek geografie, cultuur en taalpolitiek invloed op de taal in een regio. Omdat Vlaanderen 
zich anders heeft ontwikkeld dan Nederland is ook de taal hier andersde taal hier anders. 

Opdracht 14)Opdracht 14) Bezoek de webpagina van Dutch ++ (https://dutchplusplus.ned.univie.
ac.at/) en luister naar de voorbeelden voor BN, NN en SN. Vallen je hier nog meer 
verschillen tussen deze standaardvariëteiten op?     
Opdracht 15)Opdracht 15) Vind meer voorbeelden voor de verschillen tussen Belgisch en 
Nederlands Nederlands (kijk bv. op de webpagina van “Nederlands online” http://neon. 
niederlandistik.fu-berlin.de/).             
Opdracht 16)Opdracht 16) Interpreteer de bovenstaande karikatuur. Welke culturele verschillen tref 
je in de karikatuur aan?

Het Nederlands kent verschillende aanspreekvormenaanspreekvormen: jij/jejij/je gebruik je om te tutoyerentutoyeren en uu 
om te vousvoyerenvousvoyeren. In de Vlaamse omgangstaal komt jijjij haast nooit voor. In plaats daarvan 
gebruikt men gij/gegij/ge zowel om te tutoyeren als ook om te vousvoyeren en uu staat dan voor 
joujou. Als een Vlaming zegt “Ik zie u graag“ bedoelt hij “Ik hou van jou“!
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UitspraakverschillenUitspraakverschillen: het BN klinkt over het 
algemeen melodieuser dan het NN en de  “harde g” 
wordt als “zachte g” uitgesproken. 

Soms komen andere werkwoorden voor:                       
BN: Hoe isis het zover kunnen komen? 
NN: Hoe heeftheeft het zover kunnen komen?

De meeste verschillen vind je in de woordenschatwoordenschat, 
bijvoorbeeld: 
BNBN NNNN BNBN NNNN
confituur jam croque monsieur tosti
schoon mooi plezant leuk
op kot op kamers bankkaart pinpas



Vlaanderen vandaag – economie en cultuur

Vlaamse economie Vlaamse economie 
Zoals je inmiddels al weet, was Vlaan-
deren in de middeleeuwen economisch 
gezien heel sterk. Maar in het tijdperk 
van de industrialisatieindustrialisatie (voornamelijk 
in de 19de eeuw) gaat het vrij slecht 
met de economie in Vlaanderen. In 
Wallonië echter boomen mijnbouw en 
staalindustrie, er is veel werk en veel 
Vlamingen emigreren naar Wallonië.  
Halverwege de 20ste eeuw20ste eeuw verandert de 
economische krachtverhouding tussen 
Vlaanderen en Wallonië weer: vooral de 
textieltextiel-, autoauto- en farmaceutischefarmaceutische industrieindustrie 
groeien in Vlaanderen. 
Tegenwoordig presenteert Vlaanderen 
zich als een welvarende regiowelvarende regio met een open open 
economieeconomie. De regio is stevig verankerd 
in de wereldeconomiewereldeconomie en profiteert van 
haar centrale ligging binnen Europacentrale ligging binnen Europa. De 
werkloosheid is met 3,5% zeer laag en 
het bbpbbp (bruto binnenlands product) 
vrij hoog. Vlaanderen biedt goede 
opleidingen en de scholingsgraad van 
Vlamingen is hoog. 
Vooral op het vlak van de digitale industrie digitale industrie 
heeft Vlaanderen een voorbeeldfunctie.

De Vlaamse stad AntwerpenAntwerpen is het 
belangrijkste economische centrum 
van heel België. Dankzij de ligging van ligging van 
de havende haven zijn transport en logistiek, 
de diamanthandel en de chemische 
industrie zeer goed ontwikkeld.

Opdracht 17)Opdracht 17) Kies een actueel Duits 
krantenartikel dat met de Belgische of 
Vlaamse economie te maken heeft. Vat het 
artikel in het Nederlands samen.

Opdracht 18)Opdracht 18) Vergelijk het economische 
belang van de havens van Antwerpen in 
België en Rotterdam in Nederland. Wat is de 
betekenis van de havens voor hun eigen land 
resp. voor de Europese / globale handel? 
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Aspecten van de Vlaamse cultuur

Zakendoen op z’n VlaamsZakendoen op z’n Vlaams
Als Duitser vind je het misschien raar of zelfs 
vreemd, maar in Vlaanderen is het normaal: 
voordat je met iemand zaken doet, bouw je 
een persoonlijke relatiepersoonlijke relatie en vertrouwenvertrouwen op. 
Daar hoort ook bij dat je elkaar vrij snel 
tutoyeert. 
Een typisch Vlaamse houding bij het zaken 
doen is: “laten we het niet overhaast doen…”. 
Beslissingen hebben in Vlaanderen vaak wat 
meer tijd nodigtijd nodig. 

De Vlaamse cultuur is een rijke cultuurrijke cultuur. 
Dat zie je vooral terug in de Vlaamse 
literatuurliteratuur en schilderkunstschilderkunst: De Vlaamse Vlaamse 
schilderijenschilderijen,, vooral de Vlaamse Vlaamse 
PrimitievenPrimitieven, staan in de kunstwereld 
heel bekend en zijn zeer gewaardeerd, 
net zoals het werk van Pieter BruegelPieter Bruegel 
(1525/30-1569).

Over het algemeen is Vlaanderen een 
heterogeneheterogene regio, een gebied met veel 
verscheidenheid. Vlamingen voelen vaak een 
sterke verbondenheid met hun eigen stad 
of de streek waar ze vandaan komen. Deze 
verbondenheid uit zich ook in het spreken van 
het plaatselijk dialect.

Lekker Vlaams etenLekker Vlaams eten
De Vlaamse keuken is niet gelijk aan de 
Waalse. Vlaams eten is vaak stevige koststevige kost. 
Typisch Vlaams zijn stoofpotjes, stoemp 
(met worteltjes en aardappelen) en witlof.
En ander bekend gerecht is Gentse Gentse 
waterzooiwaterzooi. Dat is een gerecht met veel 
soorten groenten in een saus, met vis of kip. 

In Vlaanderen vind je een uitgesproken uitgesproken 
festivalcultuurfestivalcultuur: Er vinden veel festivals 
plaats, zoals bijvoorbeeld Rock 
Werchter bij Leuven, Tomorrowland bij 
Antwerpen, het Cactusfestival bij Brugge 
of het Gent Jazz Festival. 

Opdracht 19) Opdracht 19) Ken jij vooroordelen of 
stereotypen over Duitsers en Duitsland? 
Probeer de Duitse cultuur van buitenaf te 
beschrijven.                    

Opdracht 20)Opdracht 20) Probeer uit te leggen wat het 
verschil tussen stereotype en vooroordeel is. 
Schrijf een argumentatie. (Hiervoor heb je 
meer literatuur over het onderwerp nodig.)
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Wallonië

Als het om Wallonië Wallonië gaat, moet je op 
de begrippen letten, want hier vallen 
het gewest het gewest enen de gemeenschap(pen)  de gemeenschap(pen) 
niet samenniet samen, anders dan bij het 
Vlaamse Gewest en de Vlaamse 
Gemeenschap.

WalloniëWallonië is het zuidelijke deel van België, de hoofdstad is NamurNamur (in het Nederlands: 
Namen). Bij het Waalse Gewest horen de provincies (met tussen haakjes de hoofdsteden) 
Waals-Brabant Waals-Brabant (Wavre), HenegouwenHenegouwen (Mont), LiègeLiège (Liège), LuxemburgLuxemburg (Aarlons) en 
NamurNamur (Namur). De gemeentes waar Duits gesproken wordt, horen bij de provincie Liège. 
Het Waalse parlementWaalse parlement dat zijn zetel in Namur heeft, is verantwoordelijk voor alle taken die 
met het Waalse grondgebiedgrondgebied te maken hebben. 

Kenmerkend voor Wallonië zijn vooral de heuvelachtige gebieden met veel bossen in de heuvelachtige gebieden met veel bossen in de 
ArdennenArdennen. Vanwege het mooie landschap komen ook toeristen er graag naartoe.

Het gebied van de Duitstalige Gemeenschap hoort ook bij Wallonië.Wallonië.
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De Franstalige GemeenschapDe Franstalige Gemeenschap
Bij de Franstalige Gemeenschap horen de Franstalige inwoners van Wallonië en BrusselFranstalige inwoners van Wallonië en Brussel. 
Net als de Vlaamse Gemeenschap wordt ook de Franstalige Gemeenschap door een 
parlement geregeerd. Het Parlement van de Franstalige GemeenschapParlement van de Franstalige Gemeenschap beslist over onderwijs 
en wetenschap, cultuur en sport in hun gemeenschap. Bovendien heeft de Franstalige 
Gemeenschap zich zelf een nieuwe naam gegeven:  “Fédération Wallonie-BruxellesFédération Wallonie-Bruxelles”; in het 
Nederlands: Federatie Wallonië-Brussel. Vanwege de Franse taalFranse taal maakt deze gemeenschap 
ook deel uit van la Francophoniela Francophonie, een verbond van Franstalige gebieden over de hele wereld. 

Net als de Vlaamse Gemeenschap beschikt de Franstalige Gemeenschap (4,8 mln. inw.) over 
vier symbolensymbolen: de vlagvlag met de rode haan op een gele achtergrond; het volksliedvolkslied “Le Chant 
des Wallons”; de feestdagfeestdag op de derde zondag in september die aan de Waalse participatie 
bij de Belgische revolutie herinnert, en het deviesdevies: “Wallon toujours”.

De Duitstalige GemeenschapDe Duitstalige Gemeenschap
De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie Belgische gemeenschappen maar ze De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie Belgische gemeenschappen maar ze 
heeft dezelfden rechten en bevoegdheden. Het Duitstalige gebied ligt rond de gemeentes heeft dezelfden rechten en bevoegdheden. Het Duitstalige gebied ligt rond de gemeentes 
EupenEupen en  en St. VithSt. Vith in het oosten van België, waar het aan Nederland, Duitsland en Luxemburg  in het oosten van België, waar het aan Nederland, Duitsland en Luxemburg 
grenst. Sinds 2017 heet dit gebied Oost-grenst. Sinds 2017 heet dit gebied Oost-België (in het Duits Ostbelgien). België (in het Duits Ostbelgien). Samen hebben Samen hebben 
de 9 Duitstalige gemeentes rond 78.000 inwoners; een kleine minderheid in België. Toch de 9 Duitstalige gemeentes rond 78.000 inwoners; een kleine minderheid in België. Toch 
beschikt de Duitstalige Gemeenschap net als de andere gemeenschappen over een eigen beschikt de Duitstalige Gemeenschap net als de andere gemeenschappen over een eigen 
parlement dat over alles wat parlement dat over alles wat persoonsgebondenpersoonsgebonden is mag beslissen.  is mag beslissen. 
Op de vlag is een Op de vlag is een rode leeuw rode leeuw afgebeeld met afgebeeld met negen blauwe vijfbladerennegen blauwe vijfbladeren die naar de negen  die naar de negen 
gemeenten van de gemeenschap verwijzen. Naast de vlag en het wapen heeft ook deze gemeenten van de gemeenschap verwijzen. Naast de vlag en het wapen heeft ook deze 
gemeenschap een gemeenschap een feestdagfeestdag: op 15 november viert de Duitstalige Gemeenschap haar bestaan : op 15 november viert de Duitstalige Gemeenschap haar bestaan 
en de trouw aan de koning. en de trouw aan de koning. 
Vanwege haar grootte en haar ligging werkt men in de Duitstalige Gemeenschap veel over Vanwege haar grootte en haar ligging werkt men in de Duitstalige Gemeenschap veel over 
nationale grenzen heen. Trouwens is de identificatie met de Duitse taal heel belangrijk voor nationale grenzen heen. Trouwens is de identificatie met de Duitse taal heel belangrijk voor 
de Duitstalige Belgen!de Duitstalige Belgen!
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Wallonië in een notendop

Vandaag de dag is 
de Waalse economie Waalse economie 
zwakker dan de 
Vlaamse. Het aantal 
werklozenwerklozen is hoog, 
vooral bij jongeren.

Waalse geschiedenis en economieWaalse geschiedenis en economie
Na de Franse Revolutie maakte het Waalse gebied deel uit  vanvan Frankrijk Frankrijk. Na het Congres 
van Wenen in 1815 maakte ook het Waalse gebied deel uit van Nederland. Omdat de 
Franstaligen de Nederlandse koning afkeurden, droeg Wallonië bijzonder actiefactief bij aan de aan de 
Belgische RevolutieBelgische Revolutie. 

Na de Revolutie ontwikkelde Wallonië zich dankzij zijn economische welvaarteconomische welvaart snel tot 
de sterkste regio van België. Tijdens de 19de eeuw groeide de regio uit tot het op een 
na belangrijkste industriegebied van Europaindustriegebied van Europa. De succesvolle mijnbouwindustrie en de 
bijbehorende metaalproductie zorgden ervoor dat de Franstalige bovenlaag economisch, 
politiek en cultureel superieur bleef tegenover de Vlamingen.

Ondanks hun sterke positie waren ook de Walen vanaf het eerste Waalse congresWaalse congres in 1890 
met de conflicten tussen de twee Belgische cultuurkringen, Vlamingen en Walen, bezig. 
Hoewel er in reactie op de Vlaamse Beweging een Waals equivalent ontstond, kon dit nooit 
een vergelijkbare invloed krijgen. Nog aan het begin van de 20e eeuw werd beweert dat er in 
België “geen Belgen maar alleen Vlamingen en Walengeen Belgen maar alleen Vlamingen en Walen” zijn. 

In de loop van de 20e eeuw, na de twee wereldoorlogen, keerde het tij: vanwege de 
Vlaamse ondersteuning aan de Duitse bezetters spitste het Waals-Vlaamse conflictspitste het Waals-Vlaamse conflict 
zich toezich toe. Later, in het midden van de 20de eeuw, volgde de economische neergang van economische neergang van 
WalloniëWallonië: de structuurverandering zorgde voor economisch verlies in de mijnbouwverlies in de mijnbouw  en 
een hoge werkloosheidwerkloosheid. Daarentegen groeide de Vlaamse economie. De economische 
machtsverhoudingen waren gewisseld.

De Duitstalige gebiedenDuitstalige gebieden werden pas na WO IWO I deel 
van België, omdat het overwonnen Duitsland de 
gebieden als herstelbetalingherstelbetaling aan België moest 
afstaan. Toen in 1980 door de wijziging van de 
Belgische grondwet de gewesten werden vast-
gelegd, werd het Duitstalige gebied administratiefadministratief 
gezien onderdeel van Walloniëonderdeel van Wallonië.

Opdracht 21) Opdracht 21) Vergelijk de Waalse en 
de Vlaamse economie. Onderbouw 
je tekst met cijfers. Bekijk ook de 
cijfers voor heel België.
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Cultuur in WalloniëCultuur in Wallonië
De Waalse cultuur is vanuit historisch perspectief een Romaanse cultuurRomaanse cultuur. Dit zie je op 
allerlei niveaus terug, als je bijvoorbeeld naar de architectuurarchitectuur of kunstenkunsten kijkt: die staan 
duidelijk onder FranseFranse en ook Italiaanse invloed. Op literair vlak literair vlak kun jekun je – natuurlijk 
ook door de gemeenschappelijke Franse taal – duidelijke verbindingen met de Franse 
literatuur terugvinden. Door de historische ontwikkeling van België zijn er echter ook 
heel wat Germaanse invloedenGermaanse invloeden in de cultuur van Wallonië aanwezig.

Typisch Waalse cultuurelementen zijn onder meer de traditionele optochtentraditionele optochten bij grote 
stadsfeesten die op zogenaamde „géants“ (religieuze helden) teruggaan. Een ander 
voorbeeld is het carnavalcarnaval dat men eveneens in Wallonië viert. 

Een reden voor de afsplitsing van België 
van Nederland was de godsdienstgodsdienst. België 
was altijd al katholiekkatholiek beïnvloed. Ook 
tegenwoordig zijn veel Vlamingen, Walen 
en Duitstaligen katholiek.

Een kenmerk van de Duitstalige Duitstalige 
GemeenschapGemeenschap is dat zij sterk Europees 
gericht is. Zij oriënteert zich vooral op 
de Duitse cultuur Duitse cultuur en onderhoud goede 
contacten met alle landen waaraan zij 
grenst. De gemeenschap ondersteunt 
actief het werk van de Euregio.

Opdracht 22)Opdracht 22) Schrijf een overzicht: Hoe 
ontstond en ontwikkelde zich het Vlaams-
Waalse conflict in België.                 

Opdracht 23)Opdracht 23) Interpreteer de uitspraak van 
de politicus Jules Destrée “Er zijn in België 
alleen Vlamingen en Walen; er zijn geen 
Belgen” met betrekking op de Belgische 
culturele tweedeling. 

Opdracht 24)Opdracht 24) Geef je eigen mening over het 
Belgische conflict.      

Opdracht 25)Opdracht 25) Kies een Belg die volgens 
jou iets belangrijks ter bevordering van de 
vriendschap tussen Vlaanderen en Wallonië 
heeft gedaan. Schrijf een portret en leg 
daarbij uit waarom je hem/haar belangrijk 
vindt.      

Opdracht 26)Opdracht 26) Doe onderzoek naar de 
Duitstalige gemeenschap. Presenteer je 
resultaten!
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