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Duitslands nieuwe rol 
Calvinisme 
G.M.J. Veldkamp 

BOEKEN 

Europa's nieuwe 
grootmacht 

Jacobus Delwaide bespreekt: 

Hans-Peter Schwarz, Die Zentralmacht 

Europas: Deutschlands Riickkehr a'!J die 

Weltbiihne, Berlijn: Siedler, '994· 

Met de Duitse eenwording is in 
Centraai-Europa de machtscon
centratie ontstaan die de Euro
pese machten, Rusland voorop, 
sinds bet einde van de Tweede 
Wereldoorlog hadden weten te 
verhinderen. Welke rol is er voor 
bet nieuwe Duitsland in Europa 
weggelegd? De vraag is thans nog 
niet echt acuut, onder andere 
omdat Duitsland enigermate ver
zwakt is door de enorme inspan
ningen die de hereniging vergt. 
Maar weinigen twijfelen eraan 
dat Duitsland zich binnen af
zienbare tijd sterker zal inleven in 
zijn rol als Europa's ware groot
macht. Voor een zelfbewust op
treden op bet wereldtoneel pleit 
politicoloog en Adenauer-bio
graaf Hans-Peter Schwarz. De 
eerlijkheid en onbevangenheid 
van Schwarz' pleidooi werkt ver
frissend maar ook verontrustend, 
noteerde Peter Glotz in Der 

Spieael. 
Reeds op de eerste pagina 

doet Schwarz de wenkbrauwen 
fronsen: 'De catastrofe van het 
Duitse Rijk', schrijft hij, doelend 
op de erfenis van bet Bismarck
rijk, 'was in de zomer van I 944 
onafwendbaar geworden, met 
bet mislukken van de aanslag 
tegen Hitler'. Maar was die cata
strofe niet reeds onafwendbaar 
geworden met de machtsoverna
me en machtsconsolidering door 
de nazi's? Met andere woorden, 

was de catastrofe in 1944 niet al 
lang geschied? De putschisten 
vertegenwoordigden weliswaar 
bet beste wat Duitsland op dat 
ogenblik nog te bieden had, maar 
hun klok was blijven stilstaan in 
Pruisisch-autoritaire tijden. Ralf 
Dahrendorf heeft zelfs gesug
gereerd dat hun uitschakeling 
nodig was om later de ontwikke
ling van de democratie in Duits
land mogelijk te maken. Schwarz 
gaat er vermoedelijk van uit dat 
de putschisten, met hun wei erg 
grote territoriale aanspraken, 
misschien nog de amputering en 
de deling van het Duitse 'rijk' 
hadden kunnen voorkomen. 

Schwarz' nostalgie voor de 
draad die het nationaal-conserva
tieve Duitsland volgens hem nog 
in I 944 had kunnen' opnemen, 
zet de toon voor zijn hoek, dat 
eigenlijk illustreert hoe het 
nog zou kunnen mislopen met 
Duitsland indien bet nationalisme 
de overhand krijgt. Die Zentral
macht Europas is vooral een strijd
schrift tegen de verdieping van de 
Unie, tegen het Europa van 
Maastricht. 

Een verenigd Europa, zeker 
een oostwaarts uitgedijd Europa 
met soo miljoen mensen en 25 
talen, zou 'waarschijnlijk' uit
draaien op een teleurstelling en 
zou blootgesteld zijn aan centri
fugale krachten, naar bet voor
beeld van Belgie of van Joego
slavie. Een groter Europa zou 
vooral het einde betekenen van 
de democratie die nu door de 
'halverwege overzichtelijke' na
tionale staat wordt gewaarborgd, 
aldus Schwarz. De bloedige strijd 
in Joegoslavie en de fluwelen 
strijd in Belgie bevestigen in 
Schwarz' optiek de onmogelijk-

433 



434 

heid voor verschillende volkeren 
om op de langere termijn een 
gemeenschap te vormen. Vol
keren zijn voor Schwarz - in 
Herderiaans-Duitse traditie - ob
jectiev"e gegevenheden. 

Daarbij kijkt Schwarz over 
een aantal belangrijke punten 
heen. Naties zijn namelijk geen 
natuurproduk:ten. De Belgische 
nation-buildinB is inderdaad mis
lukt, niet omdat er een ontembaar 
of onuitwisbaar Vlaams 'volk' in 
de weg zat - in Frankrijk is de 
Vlaamse cu]tuur zonder slag of 
stoat uitgedoofd, maar vooral 
omdat Belgie het produkt was 
van een liberaal-clericaal com
promis dat ruimte liet voor cen
trifugale cultuurontwikkeling. 
De Vlaamse beweging - die Lim
burgers, Brabanders en Vlamin
gen geleidelijk wist te smeden tot 
een 'volk' - dankt haar bestaan 
aan Belgie: ware de regia dee! 
gebleven van Frankrijk, dan had 
deze beweging geen schijn van 
kans gehad en zouden we vandaag 
niet veel taalkundige verschillen 
kunnen merken tussen Antwer
pen en Duinkerken. 

Een tweede punt waar 
Schwarz overheen kijkt is dat 
jong-geemancipeerde regia's -
van Estland via Vlaanderen tot 
Slowakije en Slovenie - nauwlet
tend koers houden op de Euro
pese Unie. Dit niet aileen uit 
economische motieven, maar 
ook omdat ze niet in provincialis
me en onbeduidendheid willen 
wegzakken. In zekere zin verge
makkelijkt de Unie centrifugate 
tendensen, daar ze potentieel 
nadelige gevolgen kan absorbe
ren. 

Voor 'de staatsburgers van 
een groat volk'- het Duitse volk 
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- is dat natuurlijk een minder 
dringend probleem. Schwarz 
vertrouwt erop dat de Unie op 
haar grenzen zal staten zodra de 
burgers van dat 'grate volk' hun 
belangen door de Europese 
meerderheid geschaad zien. 
Duitsland is nu al de 'tweede 
grootste handelsmacht' ter we
reid en kan een verdieping van de 
Unie dus best missen. W I blijft 
defensie een tere plek; Schwarz 
pleit dan ook voor een 'sterke 
Amerikaanse aanwezigheid' om 
Rusland in toom te houden. 

Een nieuw Duits wonder? 
Opvallend in deze analyse is de 
afwezigheid van visie, de huldi
ging van de logica van het eigen
belang als een allesomvattend 
systeem. Soms geeft Schwarz de 
indruk ook onbaatzuchtige mo
tieven te honoreren, zoals wan
neer hij pleit voor interventie -
Duitse interventie - om een 
einde te maken aan de 'genocide' 
in Bosnie. Maar al gauw blijkt dan 
dat Schwarz voornamelijk be
zorgd is voor een mogelijk over
slaan van de 'chaos' naar 'Mittel
europa'. Tevens is hij er duidelijk 
op uit Duitslands 'getrauma
tiseerde' verhouding met militai
re macht te doorbreken: het 
inzetten van Duitse macht voor 
een ogenschijnlijk nobele zaak 
zou in dit opzicht zeer effectief 
zijn. 

In zijn argumentatie tegen 
een Europese bondsstaat - een 
bondsstaat die hij wegwuift als 
illusoir, maar die hij tegelijkertijd 
duidelijk vreest - grijpt Schwarz 
terug op het 'Europese mirakel'. 
Het wonder van Europa's poli
tieke diversiteit werd onderkend 
door Otto Hintze, uitgebreid 

geanalyseerd door E. L. Jones in 
zijn The European miracle, en bril
jant geresumeerd door Paul 
Kennedy in het eerste hoofdstuk 
van zijn The Rise and Fall rif the 
Great Powers. Mede door toedoen 
van zijn geografische diversiteit 
kon Europa nooit gedomineerd 
worden door een grootmacht. 
Oat had een onophoudelijke 
competitie tot gevolg, die de 
creativiteit in de hand werkte en 
die Europa's machten uiteinde
lijk in staat stelde de wereld te 
beheersen. Schwarz, van zijn 
kant, wil suggereren dat Europa 
van nature beter - verder - is 
gevaren met verdeelde soeve
reiniteit. Wat hij even vergeet is 
dat er zich binnen dit Europese 
mirakel ook een Duits mirakel 
ontplooide, dat van relatiefkleine 
staten die zeer hoge cultuurpres
taties wisten te leveren - men 
denke aan Bach, Beethoven of 
Goethe. Met de Duitse eenwor
ding van 1 8 7 1 waren de Europese 
en Duitse wonderen goeddeels 
uitgespeeld: immers door die 
eenwording waren de bakens 
verzet voor de grate grepen naar 
de Europese hegemonie tijdens 
de eerste helft van deze eeuw. 
Duitslands grepen naar de Euro
pese hegemonie resulteerden uit
eindelijk in de overheersing van 
Europa door wat Ludwig Dehio 
haar 'vleugelmachten' noemde, 
de Verenigde Staten en Rusland, 
een overheersing waarvan de ont
takeling pas enkele jaren geleden 
is ingezet. 

Uiteraard roept deze outtake
ling zeer gi-ote vragen op: waar 
zal het heengaan met Duitsland, 
waarheen met Europa? Echter, 
voor nationale 'mirakels' is er in 
Europa weinig ruimte meer, 
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zeker in een tijdperk van globali
sering. Schwarz gelooft overigens 
niet zo sterk in wonderen: hij 
hoopt vooral op een terugkeer 
naar gisteren, maar dan beter. 
Met de eenwording is Duitsland 
teruggekeerd in de 'oude bed
ding' van de nationale staat van 
1871, stelt hij tevreden vast. 
Duitsland beleeft dus een tweede 
start, 'nadat het Duitse Rijk een 
halve eeuw geleden [pas in '944· 
dus!J op de klippen werd geva
ren'. Europa moet dit 'zeer grote 
Duitsland' aanvaarden. 

Duitsland, van zijn kant, moet 
'psychologisch weer normaal' 
worden en als 'grootmacht' dur
ven optreden. Het moet leren 
zijn belangen verstandig na te 
streven, zoals Frankrijk en 
Groot-Brittannie dat deden en 
doen, ook binnen het kader 
van de Europese gemeenschap: 
Margaret Thatcher is hier voor 
Schwarz een lichtend voorbeeld. 
Duitslands elites moeten machts
bewust leren handelen zonder 
daarmee terug te vall en in de ver
gissingen van het verleden. 
Overigens, de brede instemming 

Revolutionair 
calvinisme 

Willem Witteveen bespreekt : 

J. W. Sap, Wegbereiders der revolutie. 

Calvinisme en de strijd om de democratische 

rechtsstaat, Groningen, Wolters

Noordhoff, '993· 

Als men aan de calvinistische 
levenshouding en aan gerefor
meerde politiek denkt, is de eer-

s&..o91995 

BOEKEN 

met de definitieve vastlegging van 
de Oder-Neisse-grens met Polen 
in 1990 bewijst dat het interna
tionaal-politieke bewustzijn van 
de Duitsers een 'diepgaande ver
andering heeft ondergaan die nog 
lang zal duren'. 

Ouitsland is een 'post-moder
ne nationale staat', stelt Schwarz, 
omdat het de verabsolutering 
van de nationale cultuur en het 
nationale egoi:sme achter zich 
heeft gelaten. Is een herhaling 
van slechte internationaal-poli
tieke ervaringen dan uitgesloten? 
Schwarz is zeer eerlijk: 

In werkelijkheid is er echter seen 

blijvende oplossins voor het probleem 

van een zeer sroot Duitsland in een 

Europa van staten, en jeilloze oplos

sinsen zeker niet. Europa moet met 

een zeer sroot Duitsland leren leven, 
net zoals dit seleerd heift verstandi

ser op te treden dan vroeser. Of dat op 

lanse termijn soed saat, weet nie
mand. 

Hier Ievert Schwarz meteen 
zware ammunitie tegen zijn eigen 
argumenten. Het inkapselen en 

ste associatie niet meteen dat 
men hier met revolutionairen van 
doen heeft. De oudste politieke 
partij van Nederland, de ARP, 

later opgegaan in het co A, heette 
voluit Anti-Revolutionaire Partij . 
De revolutie waar men tegen 
was, was de Franse; gehoorzaam
heid aan de overheid werd in het 
algemeen een groot goed geacht. 
Men moet wei meteen aan refor
matie en strijd denken en als strijd 
zich richt tegen gevestigde (en 

stabiliseren van Duitsland is pre
des een van de centrale motieven 
achter het Europse eenwordings
proces, een motief dat sinds 1990 
aileen maar aan kracht en urgen
tie heeft gewonnen . In hun grote 
meerderheid weten Duitslands 
elites dit, nog steeds. Het zou dan 
ook zeer omineus zijn indien de 
Duitse christen-democratie - aan 
wie dit boek in de eerste plaats 
gericht is - Schwarz' advies zou 
volgen. Daarom is dit boek niet 
aileen interessant maar ook ge
vaarlijk. De gemakzuchtige op
pervlakkigheid en vooral de bleke 
mildheid waarmee het werd 
besproken in Die Neue Gesell

schcift/Franifurter Hpe (1/1995, 
p. 8 5-7) grenst dan ook aan het 
onverantwoordelijke . Is men op 
de Godesberger Allee de weg 
kwijtgeraakt? Wat wordt dat, str
aks, in Berlijn? 

JACOBUS DELWAIDE 

is politicoloos en hoifddocent aan de 
K u Brussel en redactieraadlid van 

s&P 

katholieke) machten, komt toch 
ook de revolutie in zicht. Sap 
belicht in zijn interessante proef
schrift de calvinistische bijdragen 
aan verschillende revolutionaire 
bewegingen. Allereerst het ver
zet van de hugenoten in Frankrijk 
tegen de onderdrukking door 
absolutistische katholieke vor
sten, dan de gebeurtenissen die in 
Engeland tot de Glorious Revolu

tion van 1688 leidden. De calvi
nistische theologie was daarvoor 
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