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Boven: president Mitterand en bondskanselier Kohl
Midden: president Chirac en bondskanselier Schröder
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Onder: bondskanselier Merkel en president Sarkozy
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van Mitteleuropa, dat zich zou losmaken uit
de West-Europese en de Atlantische samenwerking. Kohl en Mitterrand verankerden
Duitsland in de Europese instituties met de
oprichting van de Europese Unie, een politieke en een monetaire unie (Verdrag van
Maastricht in 1992). Ze kozen voor een
Europees Duitsland ter voorkoming van een
Duits Europa. In dezelfde periode werkte
Mitterrand mee aan de opheffing van het
bezettingsregime dat de geallieerden na de
Tweede Wereldoorlog hadden ingesteld.
Tussen Chirac (UMP) en Schröder (SPD)
ging het ook hartelijk toe. Het gemeenschappelijk verzet tegen het militair ingrijpen in Irak
dat de Verenigde Staten voorstelden in 2002,
versterkte de interne cohesie. Permanent lid
Frankrijk en gekozen lid Duitsland verzetten
zich in de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties tegen een resolutie die de inval zou
steunen. Rumsfelds verwijt aan het ‘Oude
Europa’ verdeelde de EU, maar verstevigde
de Frans-Duitse as. De bondskanselier woonde voor het eerst de viering bij van de landing
in Normandië op 6 juni 2004.
Het contact tussen Sarkozy (UMP) en
Merkel (CDU) verloopt vooralsnog moeizamer. In dit verband spreken Franse en
Duitse kranten vaak van ‘huwelijksperikelen’.
Toch hebben Sarkozy en Merkel in de bewogen
periode die de EU achter de rug heeft keer op
keer het verschil gemaakt. Zowel bij de kredietcrisis als bij de eurocrisis bleek een akkoord
tussen Merkel en Sarkozy een absolute voorwaarde voor gezamenlijk Europees handelen.
Het bleek moeilijk overeenstemming te bereiken omdat de twee lidstaten voor twee
verschillende monetaire beleidstradities staan

ste van de Eerste Wereldoorlog. Zij stonden
voor de Europese Akte in 1986 en het stemmen met meerderheid in de Raad, maar
vooral de verwikkelingen rond de hereniging
van Duitsland na de val van de Berlijnse
Muur in oktober 1989. Doembeeld was de
herrijzenis van een herenigd Duitsland georganiseerd rond de oude geopolitieke notie
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ter voorkoming van een
Duits Europa

maar ook omdat de huidige economische
belangen van beide landen niet met elkaar
stroken. Dat Merkel als eerste bondskanselier
aanwezig was bij de viering van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog bij de
Arc de Triomphe op 11 november 2009
maakte minder indruk dan de symbolische
stappen van haar voorgangers. Voor het eerst
waren er ook geen overlevende Franse oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog meer
over. De context voor de symboliek waarmee
Frans-Duitse tegenstellingen moeten worden
overwonnen, vervluchtigt. Maar voor de
Fransen en de Duitsers is intussen wel duidelijk dat er zonder hun as geen Europese
eenwording zou zijn en dat het uiterst riskant
is die in de waagschaal te stellen.
Alledaagse samenwerking
Het Élysée Verdrag uit 1963 schept de voorwaarden voor een veelzijdige samenwerking.
Vaak gebeurt dat in breder Europees verband,
zoals de Frans-Duitse brigade (nu onderdeel
van Eurocorps), en bij economische samenwerking in het Europees Ruimte Agentschap
ESA, het Europees Lucht- en Ruimtevaartconsoritum EADS en Airbus. Culturele samenwerking kwam tot uitdrukking in het onderwijs (de aanmoediging van Duits en Frans als
vreemde taal, de oprichting van drie FransDuitse lycea en later het gezamenlijke universitaire diploma en het gezamenlijk eindexamen AbiBac), en vooral het op grote
schaal stimuleren van stedenbanden (zo’n
2000) en schooluitwisselingen door het
Frans-Duitse Bureau voor Jeugdwerk (zo’n
7 miljoen scholieren in de loop der jaren).
In 2003 werd 40 jaar Élysée Verdrag
groots gevierd. Verregaande voorstellen voor
Frans-Duitse eenwording werden gelanceerd
door de Franse en Duitse leden van de Europese Commissie, Pascal Lamy (PS, toen commissaris voor handel) en Günter Verheugen
(SPD, toen commissaris voor uitbreiding).
Hun voorstel behelsde een gezamenlijk leger,
gezamenlijke ambassades en een gedeelde
zetel bij de Veiligheidsraad van de VN. Ook
pleitten ze voor tweetaligheid voor alle rijksambtenaren. De ingrijpende voorstellen
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kregen slechts een bescheiden vervolg. De
Frans-Duitse toppen zijn vervangen door een
gezamenlijke Ministerraad, tussen 2003 en
2006 twee keer per jaar, daarna één keer.
Iedere regering heeft een secretaris-generaal
die is belast met de bilaterale relatie. De
Bondsrepubliek heeft ook een vertegenwoordiger voor culturele betrekkingen, als tegenhanger van de Franse minister van Cultuur,
voor zaken die onder de Länder vallen.
Een ander teken van nauwe samenwerking
zijn de gemeenschappelijke diplomatieke
posten in Lilongwe (Malawi), Banja Luka
(Bosnië-Herzegovina) en Monrovia (Liberia);
de gemeenschappelijke panden voor het
Centre Culturel Français/Alliance Française
en het Goethe Institut, van Ramallah (Palestina) tot Lahore (Pakistan); en de FransDuitse middelbare scholen in het gezamenlijk buitenland (ondermeer in Shanghai en in
Taïpei).
Opvallende samenwerkingsprojecten op
cultureel gebied zijn de Europese culturele
publieke omroep ARTE, die uitzendt in een
Franstalige en een Duitstalige versie, en het
gezamenlijke handboek geschiedenis voor
het middelbaar onderwijs dat in twee talen
verscheen.
Navelstaren
De Franse staatsecretaris voor Europese
Zaken en secretaris-generaal voor de FransDuitse samenwerking Pierre Lellouche
spreekt graag van Frans-Duitse intimiteit
tussen de leiders en de volkeren van beide
landen. Wetenschappers betreuren meestal
het gebrek aan belangstelling voor elkaars
taal, cultuur en geschiedenis – het percentage Franse leerlingen dat Duits leert daalt al
sinds 1970 – en het gebrek aan gezamenlijk
publiek debat. Maar het vertrouwen tussen
beide volkeren en de steun voor de samenwerking zijn er wel. Andere Europeanen
hebben de neiging de reikwijdte van de
Frans-Duitse samenwerking te onderschatten. Die samenwerking wil tegelijkertijd een
avant-garde van Europese eenwording zijn,
maar neigt soms tot Frans-Duitse navelstaarderij. Daarbij worden de andere Europese
partners nog al eens uit het oog verloren. •
Meer informatie

Vrouwen aan de bal

I

n het amateurvoetbal van bijna alle gemeenten in Nederland wordt
sinds een paar jaar gemengd gevoetbald. Waarom dan nog steeds die
klassieke apartheid op het nationale voetbalniveau? Waarom kijkt Nederland nog steeds naar het spel van louter 22 mannen op het veld? Wordt
het niet eens tijd voor een wissel van de macht? Mannen hebben van het
voetbal binnen een eeuw een verziekte, malafide bedrijfstak gemaakt,
waarin op grote schaal wordt gegokt op wedstrijden, geld wordt witgewassen en verwende jongetjes van krap 20 jaar zonder relevante opleiding of
werkervaring zichzelf prostitueren voor veel te veel geld aan clubs en
worden aangekocht en verkocht of gedumpt alsof het producten zijn.
Zou dat vrouwen gebeuren, dan zouden we er schande van spreken.
En terecht. Maar nu heet het een jongensdroom. Het gevolg van dit
ongepaste machisme is dat de clubs in Nederland inmiddels allemaal
op zwart zaad zitten. De een gaat failliet, de ander wordt voor een prikkie
overgenomen door een malafide zakenman en alle worden via heimelijke
en ingewikkelde constructies ondersteund door lokale overheden uit
angst voor lokaal oproer. Buiten het voetbal heeft men inmiddels meer
dan genoeg van het van staatswege subsidiëren van exorbitante transfersommen, bonussen en salarissen; alleen in het voetbal blijft alles voorlopig hetzelfde. Het op geld en macht beluste mannelijke voetbalbolwerk
zou van de komst van vrouwen vast en zeker opfleuren. Het is niet gezegd dat vrouwen niet ook een vuil carrièrespel kunnen spelen. Vrouwen
zijn evenmin engelen. Maar geef ze tenminste de kans de bedrijfstak
voetbal mede anders te organiseren. Ook in de andere klassieke mannenbolwerken, zoals in de kerk, op de universiteit en in het leger, is er een
mentaliteitsverandering gaande,
zij het heel geleidelijk. Nu nog op
het voetbalveld.
Het testosterongehalte
Het is maar zeer de vraag of
zegt niets over de kwaliteit
sommige vrouwelijke mandekkers of
spitsen niet beter zijn dan de nu
van het voetenwerk
geselecteerde mannen. Het testerongehalte zegt niets over de kwaliteit
van het voetenwerk. Wereldwijd spelen er nu 45 miljoen vrouwen. Voetbal
is een van de populairste sporten onder vrouwen. Aan kwaliteit geen
gebrek, want de pool van talentvolle vrouwen lijkt op termijn net zo groot
als die bij de mannen. De nieuwe Vitesse-eigenaar, een veel te rijke
spelersmakelaar met een duister verleden, zou er daarom goed aan doen
verder te kijken dan zijn Georgische neus lang is en de komende jaren
ook zijn licht op te steken in het vrouwenvoetbal. Laat de besten spelen.
Stop de discriminatie op sekse, zelfs geen positieve discriminatie of, nog
discriminerender, een quota voor vrouwen. Gemengd voetbal moet geen
plicht zijn, maar een recht. Robin van Persie in het Nederlands elftal mag
van mij als eerste vervangen worden door een vrouwelijke Robin. En ik zie
een vrouw nog niet zo gauw een karatetrap tegen de borst geven zoals
Nigel de Jong deed op het WK. En waarom zou de macho Van Gaal niet
een aardige Louisa kunnen zijn? Uit liefde voor het voetbal zeg ik daarom
samen met Stef Bos: het wordt tijd voor een wissel van de macht:
vrouwen aan de macht. •

Gezamenlijke website met uitgebreide informatie:
www.france-allemagne.fr /
www.deutschland-frankreich.diplo.de
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