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Het nieuwe Europese 

kompas van de rood-

groene Du,itse' regering 
"Objektiv gesehen ist Deutschland die Zentralmacht Europas',J, aldus één van de meest 
vooraanstaande Duitse politicologen Hans-Peter Schwarz. Deze uitspraak is meer 
bedoeld als een wilsuiting da'n als vaststelling van een feit. Schwarz wil dat Duitsland 
zich als de centrale mogendheid in Europa opstelt die een 'stabiliserende' factor in 
Europa is door een 'terughoudende' leidersroi rol op zich te nemen. Hiervoor dient het 
land vast te houden aan de oude Europapolitieke traditie van de Bondsrepubliek met 
de ideeën van Europese 'integratie en eerlijke samenwerking'. 

DOOR HANS TERLOUW 

Het is de vraag of Schwarz' oproep gehoor vindt bij de huidige rood-groene regering. De in 1998 
aangetreden regering-Schröder stelt een 'nieuw zelfbewustzijn' centraal in de Duitse buitenlandse 
politiek. Sindsdien profileert Duitsland zich assertiever dan ooit in Europa.2 Kanselier Gerhard 
Schröder en zijn minister van Buitenlandse Zaken joschka Fischer bezworen bij hun aantreden in 
1998 nog op bijna mantra-achtige wijze dat hun buitenlandse politiek een voortzetting zou zijn van 
de naoorlogse buitenlandspolitieke traditie van het land.' Nu, zes jaar na dato, is het echter duide
lijk dat onder rood-groen weliswaar continuïteiten te vinden zijn, maar dat tevens een significante 
transformatie vän de uitgangspunten in de Duitse Europapolitiek heeft plaatsgevonden. 
Deze situatie is het gevolg van een richtingenstrijd in de Duitse Europapolitiek. De ene stroming, 
waarvan Fischer de meest in het oog springende represen,tant is, pleit voor een voortzetting van de 
oude Bondsrepublikeinse Europapolitiek"van voortgezette integratie en soevereiniteitsoverdracht en ' 
een terughoudende Duitse rol. De andere stroming, 'de zelfbewusten' gerepresenteerd door kanse
lier Schröder, streeft minder naar een federaal Europa dan naar een Europese confederatie waar
binnen de nationale staten hun nationale belangen blijven behartigen. De continuïteiten en disconti
nuïteiten in de Duitse Europapolitiek laten zich goed illustreren aan de hand van twee recente 
voorbeelden: de Duitse opstelling in de Finalitätsfrage van de Europese Unie inclusief de grond
wetsdiscussie en de Duitse opstelling in het Groei- en Stabiliteitspact. Aan de hand van deze 
illustraties blijkt de bovengenoemde richtingenstrijd, de nieuwe richtinggevende maximes van de 
Duitse J;uropapolitiek evenals welke consequenties dit voor Nederland heeft. 

Finalitärsfrage 
Voor geen enkel land op dit continent heeft het begrip 'Europa' zoveel betekend als voor 

Duitsland. De deutsche Frage -de vraag wat Dui tsland is , waar de grenzen van Duitsland liggen en 
wat haar positie in het Europese statenbesfel is- is onlosmakelijk verbonden met de vraag wat 
Europa is. Na 'twee mislukte pogingen om het continent op gewelddadige wijze te domineren, brak 
het land onder Adenauer in 1949 definitief met dit verleden. In de naqorlogse decennia werd 
Europese integratie, naast de transatlantische relatie de kern van de Westbindung, de existentiële 
succesfactor voor de Bondsrepubliek. Vrijwel zonder noemenswaardige uitzonderingen voerde 
Duitsland veertig jaar lang een politiek die erop gericht was samen ,met partnerstaten te werken aan 
de eenwording van Europa.3 Multilateralisme werd de bUitenlandspolitieke reflex van Duitsland die, 
aangevuld J:llet een Kultur der Zurückhaltung, Duitsland tot een bruggenbouwer binnen Europa 
maakte. Deze 'Kultur der,ZurückhaItung, met de bereidheid de eigen belangen op de achtergrond te 
plaatsen, leidde zelfs tot de overdreven stelling dat de Bondsrepubliek een ,"economische reus, 
maar een politieke dwerg" geweest zou zijn. De waarheid is dat Duitsland als een prototype post
moderne staat4 haar belangen zeer effe~tief wist te behartigen, juist door )'laar belangen consequent 
te verknopen met de belangen van partnerstaten. Nergens in Europa was de preferentie voor een 
federaal Europa dan ook zo wijdverbreid als in de Bondsrepubliek. Dit ideaal is zelfs officieel vast-
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gelegd in de Duitse grondwet die het land 
oproept "mee te werken met de ontwikkeling 
van de Europese Unie" gekenmerkt door 
"democratische, rechtsstatelijke, sociale en 
federatieve" basisbeginselen. 5 . 

Na de omwentelingen in Europa en de Duitse 
hereniging van 1989/1990 bestond de angst 
dat Duitsland zich veel meer als een traditio
nele grote mogendheid zou gaan gedragen. 
Duitsland zou volgens pessimisten het integra
tieproces, dat haar macht zou beperken, stop- . 
zetten, hÈ!t zou een onafhankelijkere buiten
landse politiek gaan voeren en het zou minder 
terughoudend worden op militair gebied.6 De 
Europapolitiek van I<.anselier Kohl bewees het 
tegendeel. Ondanks de grote veranderingen in 
de Europese verhoudingen en de Duitse situa
tie veranderden de principes van zijn politiek 
opvallend genoeg niet. Duitsland bleef onder 
Kohl streven naar een overdracht van soeverei· 
niteit aan gemeenschappelijke instituties 
binnen Europa. Het Verdrag van Maastricht 
was zonder Duitse inspanningen nooit gereali
seerd. Ook begon Duitsland, 

komen en om het herstel van een autoritair 
antidemocratische staat op Duits grondgebied 
onmogelijk te maken. Omdat deze grondwet in 
Duitsland zo goed gefunctioneerd heeft, hech
ten veel Duitsers er waarde aan dat de succes
vol gebleken eigen grondwet als model voor 
een Europese grondwet fungeert. 
Dit ideaal van een verenigd, federaal Europa 
werd na het 'tijdperk-Kohl' door Fischer ver
tegenwoordigd. In zijn befaamde Humboldt
rede van 2000 heropende Fischer de 
Finalitätsfrage van de Europese Unie. In deze 
opmerkelijke rede bepleitte Fischer een fede
raal Europa met een gekozen president en een 
volwaardig Europees Parlement.8 Het was ook 
Fischer die in 1999 pleitte voor een "Conventie 
over het Handvest van de grondrechten" om 
een ontwerp handvest te maken. Deze conven
tie onder de voormalige Duitse Bondspresident 
Roman Herzog en het door hen opgestelde 
Handvest vormde de basis voor de discussie 
over de Europese grondwet. Dat I?uitsland veel 
waarde hechtte. aan deze Europese Conventie 

bleek wel uit het feit dat 
toen de serieuze onderhanna jaren van relatieve stil

stand op het gebied van de 
Europese veiligheidspolitiek, 
aan de vorming van de 
Frans-Duitse brigade, de 
latere kern . van het 

De Duitse delingen begonnen Fischer 
zelf als afgevaardigde van 
de rood-groene regering zit-

Europapolitiek lijkt . ting nam in de Conventie. 

Eurokorps·. zich op een kruis-
Het Duitse standpunt met 

. betrekking tot een Europese 
grondwet was geheel in lijn 
met de Duitse Europese tra
ditie. Duitsland was een uit-

De uitbreiding van de EU
competenties in de jaren 
negentig leidde echter tot 

. punt te bevinden 

steeds meer kritiek. Enerzijds waren er critici 
die stelden dat het integratieproces te ver ging 
en dat de Unie zich ver moest houden van 
beleidsvelden die tot de kern competenties van 
nationale staten behoorden. Anderzijds waren 
er pleidoOien voor een verdieping van het inte
gratieproces om zodoende het democratische 
deficit van de Europese Unie te verminderen. 
Het was dit laatste geluid dat in Duitsland 
domineerde. De nadruk werd in de discussie 
gelegd op het ontbreken van een formeel con
.stitutioneel Europees kader dat de burgerlijke 
grondrechten beschermde. Deze wens voor 
een grondwet was vooral in Duitsland zo sterk 
vanwege de al genoemde wijdverbreide prq
federale Europa-denkbeelden en een sterk 
besef van het belang van een grondwet.7 De 
verschrikkelijke misdaden van het Nazi-regime 
tegen de mensenrechten vorm(d).en het morele 
ijkpunt voor het politieke bewustzijn in 
Duitsland. De (West-)Duitse grondwet is dan 
ook expliciet ontworpen om een herhaling van 

. dergelijke mensenrechten schendingen te voor-

gesproken voorstander van 
een democratisering van de Europese instellin
gen (bijvoorbeeld door het systeem van cle 
dubbele meerderheid) en een. vergroting van 
de macht van de Commissie ten opzichte van 
de lidstaten. 
Toen deze ontwerp grondwet in december 
vorig jaar niet aangenomen werd, was de reac
tie uit Berlijn opvallend duidelijk en zelfverze
kerd. De rood-groene regering gaf aan dat men 
geen verwaterde compromissen zoals in Nice 

. zou accepteren. Deze grondwet diende er te 
komen of anders zou Duitsland zich desnoods 
op financiële strafmaatregelen beramen om 
Spanje en Polen die de aanname blokkeerden, 
op andere gedachten te helpen brengen. Ook 
werd gedreigd dat indien de grondwet niet 
binnen een jaar alsnog aanvaard was, 
Duitsland samen met andere bereidwillige lan
den een 'kern-Europa' zou vormen, dat vrijwil
lig verder ging met w~derzijdse integratie. 
Alhoewel Fischer onlangs de idee van een 
kern-Europa weer afwees, omdat na 11 sep
tember (en· al heleniaaf na 11 maart) Europese 
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eenheid absolute noodzaak was9
, is duidelijk 

dat met betrekking tot de Finalitätsfrage 
Duitsland nog altijd streeft naar een federaal 
Europa. 

Het Groei- en 5tabliteitspact 
De pro-Europese politiek die Duitsland in de 

Finalitätsfrage voerde, lijkt in schril contrast 
te staan met de opstelling van Duitsland in de 
discussie over het Groei- en Stabiliteitspact. 
Reeds in begin 2002 dreigde de regering
Schröder van de Europese Commissie een 
'blauwe brief te ontvangen vanwege het 
Duitse begrotingstekort dat met 3,7 procent in 
2002 ruim boven de grens van 3 procent uit
kwam. Aangezien een dergelijke officiële waar
schuwing een blamage voor de regering zou 
betekenen -en dat nog wel in een verkiezings
jaar waarin rood-groen niet herkozen dreigde 
te worden- zette Schröder zijn volledige poli
tieke gewicht in om te voorkomen dat 
Duitsland de 'blauwe brief ontving. In januari 
2003 kreeg Duitsland echter alsnog de officië
le waarschuwing en bijbeho-
rendeboete. Alsof dit nog 

positie van de Duitse regering de afgelopen 
jaren continu slechter geworden. De enorme 
kosten van de Duit~e hereniging, die tot op 
heden al ruim € 900 miljard bedragen, maar ' 
ook de uit de hand lopende uitgaven voor de 
sociale welvaartsstaat en de achterblijvende 
economische hervormingen in de afgelopen 
decennia hebben de financiële speelruimte 
voor de regering-Schröder sterk gereduceerd. 
Zelfs als Schröder zou willen zou hij grote pro
blemen hebben om het begrotingstekort 
binnen de Europese drie procentnorm te hou
den. Hierdoor bezit Duitsland niet meer over 
haar meest effectieve instrument om de 
Europese politiek vorm te geven: de geldbui
del. Dit leidt tot frustratie over het Europese 
integratieproces dat men niet meer zo sterk 
kan beïnvloeden als voorheen. 
Daar komt bij -en dit is de tweede reden voor 
het feit dat Duitsland de regels overtrad- dat 
Schröder zich minder gebonden voelt aan 
Europese afspraken. Hij wil zich niet meer tot 
elke prijs ondergeschikt 'maken aan internatio-

nale regels. Als geen andere 
kanselier voor hem is 
Schröder bereid om Duitse niet voldoende was lukte het 

de regering Schröder ook in 
2003 niet om haar begro
tingstekort binnen de regels 
van het Pact te houden. 
Opnieuw toonde de rege
ring-Schröder zich bereid 
zich tegen de zelfopgelegde, 
gemeenschappelijke regel-

Den Haag dient het (economische) belangen 
boven Europese idealen te 

Calimero-complex 

te onderdrukken 

plaatsen. ,Zo bekritiseerde 
Schröder al in zijn eerste 
week het beleid van zijn 
voorganger Helrnut Kohl, 

geving en de gemeenschap-
pelijke autoriteit in de vorm van de 
Commissie te verzetten. Dit verzet was weder
om echter vooral bedoeld om binnenlandspo
litiek voordeel te behalen. Schröder had kort 
tevoren zijn plannen gepresenteerd om de 
Duitse economie eindelijk uit het slop te trek
ken. Deel van deze planne'.l was een aanzien
lijke belastingverlaging voor het bedrijfsleven. 
Indien Schröder aan de drie procentn'orm 
moest voldoen zou hij of extra bezuinigingen 
moeten doorvoeren of zijn, toch al magere 
hervormingsplannen, moeten opgeven. 
Ironisch genoeg was het de Duitse regering 
onder Kohl die tijdens de onderhandelingen 
over de monetaire unie sterk had aangedron
gen op strikte monetaire en fiscale criteria. 
Dat het een Duitse regering zou zijn die als 
eerste de regels van het stabiliteitspact aan 
haar laars zou lappen wekt op het eerste 
gezicht dan ook verbazing. De reden voor 
deze anti-Europese opstelling dient gezocht te 
worden in een tweetal elkaar versterkende 
ontwikkelingen. Ten eerste is de financiële 

die hij verweet "das 
Wohlwollen unserer 
Nachbarn mit 

Nettozahlungen gleichsam erkaufen" te wil
len. lo Dit Duitse geld zou vÇllgens Schröder 
dan in Brussel "verbraden " worden. Schröder 
vertegenwoordigt een recentelijk sterker 
wordende stroming die steeds minder 
bereid is het Europese federale ideaal met 
Duits belastinggeld te financieren. Hoewel 
Schröder formeel nog steeds een Europese 
federatie nastreeft,l1 is het duidelijk dat , 
nationale elementen langzaam hun invloed 
op zijn Europapolitiek terugwinnen. Voor 
Schröder, en de 'Stroming die hij vertegen
woordigt, is het niet meer vanzelfsprekend 
dat de Duitsers vanwege hun verleden een 
exclusieve morele verplicht.ing ten opzichte 
van de Europese integratie hebben. Zo sprak 
Schröder in zijn eerste rede als kanselier 
voor de Bondsdag van een: ..selbstbewu~t
sein einer erwachsenen Nation, die sich nie
mandem über-, aber auch niemandem unter
legen fühlen mu~". 12 Deze Duitse 
'zelfbewusten' zijn zo niet eurosceptisch 
dan toch meer geneigd de wenselijkheid van 
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een Europese statenbond boven een 
Europese federatie te verkiezen. 

Pro-Europese koers 
Zoals beide hier geschetste casestudies aan

geven lijkt de Duitse Europapolitiek zich op 
een kruispunt te bevinden. Aan de ene kant is 
er de kracht van de traditionele stroming voor 
wie een federaal Europa naar het voorbeeld van 
de Duitse federale structuur het streven blijft. 
Deze stroming is bereid om specifiek Duitse 
belangen op te geven en financiële stimuli 
beschikbaar te stellen indien dit bijdraagt aan 
het bereiken van een bredere Europese consen
sus en voortgang in het integratieproces. 
Tegelijkertijd wordt ook in Duitsland het euro
scepcisme sterker. Deels is dit terug te voeren 
op de slechte economische situatie in 
Duitsland waardoor de bevolking in toenemen
de mate bezwaren heeft tegen de Zahlmeister
rol van Duitsland in de EU. Duitse politici die
nen rekening te houden met dit sentiment en 
dienen aan te geven wat de concrete voordelen 
van Europese integratie voor Duitsland zijn. 
Schröder is in dit opzicht exemplarisch. Hoewel 
Schröder in ieder geval retorisch ook een vere
nigd federaal Europa voorstaat, blijkt in de 
praktijk dat hij, als rasopportunist, in staat is 
onderbuikgevoelens bij het Duitse volk effec
tief te gebruiken in zijn politiek. Mede hierdoor 
wordt de rood-groene regering verweten "op 
alle gebieden de weg kwijt te zijn" en daardoor 
"een onvoorspelbare en onbetfouwbare part
ner" te zijn.13 

l3innen de machtsconstellatie van de Duitse 
regering is de kanselier, veel meer dan de 
Nederlandse minister-president, verantwoorde
lijk voor het buitenlandse beleid. Daar komt 
nog bij dat Schröder na de top van Nice de bui: 
tenlandse politiek steeds meer als podium 

. gebruikte in zijn mediacampagnes. 14 Hierdoor 
is de rol van Fischer in de Duitse Europapolitiek 
meer op de achtergrond geraakt. In hoeverre dit 
ook betekent dat op de langere · tei"~ijn 

Duitsland minder vanzelfsprekend een pro
Europese koers zal varen is nog onduidelijk. 
Veel hangt ook af van de vraag of de in 
Duitsland nog altijd sterke wens voor een fede
raal Europa bij de Europese partners ta ten op 
ondersteuning kan rekenen. Indien de renatio
nalisering in alle Europese hoofdsteden het i~te
gratieproces in de toekomst net zo frustreert als 
in het Europese rampjaar 2003, valt niet uit te 
sluiten dat ook Berlijn haar koers zal wijzigen. 

Duits-Nederlands partnerschap 
Duitsland was voor Nederland decennialang 

de belangrijkste Europese partner. Niet alleen 

de innige economische relaties maar ook de 
verregaand~ identieke politieke preferenties in 
Bonn en Den Haag versterkten de wederzijdse 
banden. Het gedeelde streven naar een federaal 
Europa en de aandacht voor de kleinere landen 
maakten Bonn tot een natuurlijke partner voor 
Nederland. Het lijkt erop dat de huidige relatie 
meer bekgeld is. Nederland is als partner min
der belangrijk geworden voor Berlijn en de 
rood-groene Europapolitiek komt minder sterk 
overeen met de politiek preferenties en ver
wachtingen die in de Nederlandse politiek 
leven. Tegelijkertijd hebben de sociale transfor
maties en de toegenomen euroscepsis in 
Nederland in Duitsland voor verwarring 
gezorgÖ. Nederland voldoet niet meer aan de 
verwachtingen die in Duitsland heersen over 
het liberale, pro-Europese landje aan de 
Noordzee.1s 

De wederzijdse teleurstellingen geven aan dat 
het partnerschap tussen beide landen niet 
meer vanzelfsprekend is. Dat wil niet zeggen 
dat goede relaties vanuit Nederlands oogpunt 
minder belangrijk geworden zijn. In tegendeel. 
Zoals de omstreden mini top van 18 februari in 
Berlijn duidelijk maakte, zullen -zolang de 
grondwet ontbreekt- de grotere landen hun 
invloed explicieter aanwenden in Europa. In 
een dergelijke Europese constellatie is 
Duitsland nog steeds de meest 'natuurlijke' 
partner voor Nederland. Het lijkt in Den Haag 
doorgedrongen te zijn dat de agressieve 'boek
houdermentaliteit' die Zalm in Europa tentoon
spreidde: de Nederlandse invloed geen goed 
heeft gedaan. Politiek Den Haag lijkt zich neer 
te leggen bij het nieuwe Leitmotiv zoals dat 
door Bernard Bot geformuleerd is: nauwere 
aansluiting zoeken met Duitsland en Frankrijk, 
en indien deze (onverhoopt) een kopgroep vor
men, hieraan meedoen. Nederland toont zich 
hiermee .een pragmatist die het klappen van de 
huidige Europese renationaliserende Zeitgeist 
geschikt aanvoelt en op inspeelt. Hoewel een 
sterker federaal Europa op termijn zeker wen
selijker is, heeft op korte termijn vooral een 
sterk Europa prioriteit. Om dit sterkere Europa 
te realiseren is de. vorming van een kopgroep 
op dit moment onvermijdelijk. Den Haag dient 
dan ook het Calimero-complex te onderdruk
ken. Niet te hard tegen Duitland protesteren, 
maar juist aansluiting zoeken bij de nu ontsta
ne kopgroep. Alleen op die manier kunnen de 
belangen van de Nederlandse burger optimaal 
behartigd worden. 

De auteur is als AIO werkzaam bij het Duitsland 
Instituut Amsterdam. De noten bij dit artikel 
zijn te lezen op www.d66.nl/idee. 


