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Perspectief

Duitsland en de Irak-crisis:

Volwassen
buit~nlandse

politiek?

In Tolkien's magistrale epos The Lord of the Rings zoekt de wereld wanhopig naar
een leider die de krachten van het Goede kan verenigen tegen het Kwade. De aanvankelijk 'zeer terughoudende Aragorn ontpopt zich, na een proces van kritische
zelfreflectie, tot deze rechtmatige leider. Volgens sommige Nederlandse politieke
commentatoren doorloopt het herenigde Duitsland ook een dergelijk ontwikkelingsproces: van terughoudendheid naar zelfbewust leiderschap. Waar de 'oude'
Bondsrepubliek nog een zeer terughoudende rol op het internationale toneel speelde en conflicten met andere staten zoveel mogelijk vermeed, vaart de nieuwe
'Berlijnse Republiek' onder kanselier Schröder een andere koers.
DOOR HANS TERLOUW

Reeds in augustus 2002 stelde S.chröder dat Duitsland niet mee zou doen aan een militair
"avontuur" in Irak. Duitsland werd gaandeweg de Irak-crisis één van de meest uitgesproken critici van het Amerikaanse Irak-beleid. Toen Duitsland een Amerikaanse ontwerpresolutie; die
militair optreden tegen Irak zou legitimeren, niet wenste te ondersteunen, belandden de DuitsAmerikaanse verhoudingen op een historisch dieptepunt. Dit is opvallend aangezien de
Verenigde Staten in het verleden een uiterst belangrijke bondgenoot van de Bondsrepubliek
waren, waarmee Duitsland conflicten in het verleden altijd vermeed. Nu sprak de Amerikaanse
minister van Defensie Donaid Rumsfeld van een "vergiftigde" relatie en -werd Duitsland als "het
oude Europa" in de hoek gezet. ·
De symbolische handdruk tussen president Bush en bondskanselier Schröder van 24 september jongstleden wordt door sommige analisten opvallend genoeg geïnterpreteerd als "bewijs
voor de volwassenwording van het verenigde Duitsland".1 Volgens hen blijkt uit de
Amerikaanse toenadering dat de onafhankelijkere, meer assertieve Duitse buitenlandse politiek
succes gehad heeft. De terminologie van deze zienswijze impliceert dat Duitsland in het verleden een 'onvolwasse'n' (wat dat ook moge betekenen) buitenlandse politiek gevoerd heeft en
dat dez'e "zelfverzekerde terugke.e r op het wereldtoneel"2 een "teken van Duitse emancipatie"3
is. Duitsland zou na jaren' van terughoudendheid zijn plaats als leidende civiele macht op het
. wereldtoneel op zich genomen hebben en als zodanig erkend worden . Gezien de internationale
en Duitse politieke realiteit vergt deze kritiekloze opstelling mijns inziens toch enige nuancering. Om de huidige Duitse buitenlandse politiek te kunnen beoordelen, is het van belang de
succesfactoren van de 'oude' buitenlandse politiek te analyseren .

Westbindung
Duitsland lag in 1945 -na twaalf jaar nationaal-socialistische dictatuur- economisch, sociaal
en moreel volledig in puin. Het land was' bezet en gezien de gruwelijke misdrijven die Duitsers
gepleegd hadden leek het zeer onwaarschijnlijk dat het Duitsland ooit weer toegestaan zou
worden een soevereine mogendheid te worden. Het probleem van Duitsland was dat het land,
paradoxaal genoeg, zowel te klein als te groot was. Duitsland was in de Europese machtsconstellatie te machtig om zijn buurlanden geen angst in te boezemen, maar nIet machtig genoeg
om een Pax Germanica te kunne!) realiseren. Pogingen om het machtsevenwicht te veranderen
leidden tot twee verschrikk.elijke wereldoorlogen. Het was na 1945 voor zowel de geallieer"den
als voor de (West-)Duitse politieke elite duidelijk dat iets dergelijks nooit meer mocht gebeuren. Op binnenlands gebied resulteerde dit in de vorming van een liberale democratische staat
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met een sterke oriëntatie op Westerse humanistische waarden. Ook werd de buitenlandspolitieke traditie volledig herzien. Het is '
deze traditie die onze aandacht verdient.
De verschrikkingen van de oorlog en de
acute Sovjetdreiging overtuigden de eerste
naoorlogse kanselier Konrad Adenauer ervan
dàt een herenigd, vrij en welwarend
'
Duitsland alleen gereali~eerd kon worden
indien het land zich onvoorwaardelijk met
de' Westerse staten verbond. Voor haar nationale veiligheid was een goede verstandhouding met de Verenigde Staten. en via hen met
de NAVO-bondgenoten van essentieel belang.
Alleen de Verenigde Staten waren in staat de
Sovjetdreiging geloofwaardig aI te wenden
en tegelijkertijd de andere West-Europese
landen te beschermen voor een soeverein en
welvarend Duitsland. Voor het economische
en politieke welzijn was Duitsland in hoge
mate afhankelijk van goede
banden met zijn Europese
buurlanden. Om het bestaande wantrouwen -met
name bij de 'erfvijand'
Frankrijk- jegens een soeverein en welvarend Duitsland
weg te nemen, was het
noodzakelijk om Europese
en Duitse belangen samen
te laten vallen. Dit was
mogelijk door de soevereiniteit van de verschillende
natiestaten op deelgebieden
, over te hevelen naar
gemeenschappelijke instellingen als de EG/EU .4 Voor Duitsland als
bezet ,en dus niet-soeverein land had dit als
bijkomend .voordeel dat het op deze manier
gedeeltelijk een niet-aanwezige soeve~einiteit
'terugwon' door deze tegelijkertijd op te
geven.
Het succes van deze Westbindung lag, in het
vertrouwen dat andere landen hadden in de
coöperatieve opstelling van de
Bondsrepubliek. Duitsland ontwikkelde, om
dit te realiseren, een bijna .reflexief multilateralisme. Duitsland probeerde zijn doelen
altijd samen met bondgenoten te realiseren
binnen multilaterale instituties. Zelden was
er sprake van een bewuste Duitse Alleingang. '
Indien deze multilaterale politiek problemen
opleverde doordat Duitsland's bondgenoten
verschillende ,belangen hadden, vermeed de
Bondsrepubliek omzichtig een keuze tussen
de pártijen te maken. Met name de relatie
tussen de Verenigde Staten en Frankrijk werd

nogal eens gekenmerkt door conflicten.
Duitse politici konden en wensten geen keuzes te maken tussen één van beide bondgenoten. Om conflicten tussen beide bondgenoten te voorkomen of te beperken stelde de
Bondsrepubliek zich als bruggenbouwer op.
Een soortgelijke brugfunctie vervulde het
land eveneens door middel van de Ostpolitik
die onder Willy Brandt werd' ingevoérd. Door
de Duitse inspanningen kon dé Oost-Westspanning verminderd worden. Duitsland
werd, door zijn welhaast principieel multilaterale opstelling, internationaal algemeen
erkend en gewaardeerd als een betrouwbare
staat en bondgenoot.
, Om de angst voor een soeverein Duitsland te
verminderen, streefde het land niet alleen
naar een internationale vervlechting van
belangen, maar ontwikkelde het ook een buitenlandspolitieke Kultur der Zurückhaltung.
Duitsland stelde zich
besc!1eiden en terughoudend op en vermeed elke
schijn van' nationaal
machtsstreven. Een welbeproefd middel voor deze
'zelfverkleining' was het
overhevelen van nationale
politieke soevereiniteit
naar internationale instel-,
lingen als de EU, de NAVO
en de VN.s De Duitse
invloed in de'ze organén
kon aanzienlijk zijn zonder dat het land, als te
dominant ervaren werd.
Een ~weede aspect van deze terughoudendheid was het voorkomen van een terugval in
nationaal denken en nationalistische politiek.
Vrijwel nooit werd in Duitsland hardop
gesproken over de eigen 'nationale belangen',
altijd sprak men in termen van 'universele,' of
'Europese belangen'. Doordat de
Bondsrepubliek zich bescheiden opstelde en
zoveel mogelijk koos voor multilaterale
oplossingen, werd het voorheen zo verguisde
land een gerespecteerd lid van de Westerse .
gemeenschap met een hoge mate aan soft
power en invloed. 6 Vanuit historisch perspectief is het opvallend hoe succesvol het naoorlogse Duitse buitenlandse beleid geweest is,
hetgeen door vrijwel alle Duitse politieke
commentatoren ook benadrukt wordtJ Deze
terughoudende buitenlandse politiek werd in
grote lijnen na de hereniging door de opeenvolgende regeringen onder Helmut Kohl
voortgezet.

Duitsland

ontwikkelde een
bijna reflexief

multilate-r alisme '

pagina 44 • Ide-e • december 2003 • Perspectief

~~--~~--------------~------------------~------~----:--~

Soevereine koers

Het was de Rood-Groene regering onder
leiding van bondskanselier Gerhard
Schräder (SPD) en minister van buitenlandse
zaken Joschka Fischer (Bündnis90jdie .
Grünen) die voor verandering zorgde. Niet
alleen betekende het aantreden van Schröder
en Fischer in 1998 een partijpol'ïtieke verschuiving, ook was er sprake van een generatiewisseling. Helrnut Kohl en zijn generatie
hadden de oorlog nog bewust meegemaakt.
Voor Kohl was het daarom evident dat
Duitsland elke angst bij zijn bu~rlanden
voor een Duitse dominantie diende te voorkomen. Schröder en Fischer, die beide tot de
'68'er-generatie' behoren en de oorlog niet
hebben meegemaakt, spreken daarentegen
van een nieuw. Duits nationaal "zelfbewustzijn".B Zo sprak Schröder bij zijn aantreden
over het zelfbewustzijn "einer erwachsenen
Nation , die sich niemandem über-, aber auch
niemandem unterlegen fühlen muf." die sich der
Geschichte und ihrer Verantwortung stellt, aber bei aller
Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, doch nach
vorne blickt".9 Uit deze uitspraak kan worden afgeleid
dat de regering-Schröder een
nieuwe bUitenlandspolitieke
. koers zou varen. Een politieke koers waarin terug:
houdendheid minder vanzelfsprekend is omdat,
volgens Schröder "unsere
Nachbarn in Europa wissen,
daf., sie uns als Deutschen um sa besser trauen könnén, je mehr wirDeutschen selbst
unserer eigenen Kraft vertrauen".lO
Eén van de eerste daden op het internationale toneel van de regering SchröderjFischer
was het besluit tot Duitse deelname aan de
NAVO-interventie in Kosovo. Deze beslissing
wordt door veel commentatoren gezien als
een breuk met de Duitse buitenlandspolitieke traditie. Voor het eerst in de naoorlogse
geschiedenis vochten Duitse soldaten in het
buitenland zonder een duidelijk VN-mandaat
die dit optreden legitimeerde. Duitse politici
en politieke analisten bezworen echter de
continuïteit in het buitenlandse beleid en
wezen op het feit dat Duitsland zich als een
"betrouwbare bondgenoot" niet aan. deelname kon onttrekken. Er waren echter nog
meer veranderingen in de Duitse buitenlandse politiek. De Duitse regering sprak officieel nog steeds van haar toewijding voor het .

verbreden en verdiepen van het Europese
integratiep-roces. l l Tegelijkertijd was
Duitsland, mede door de financiële kosten
van de hereniging, niet meer in staat en
bereid zijn rol als Zahlmeister van de EU te
-spelen. In de discussies rond de Europese
!litbreiding en de Europese begroting liet
Schräder duidelijk weten dat Duitsland meer
voor zijn nationale belangen zou opkomen
(lees: netto minder wilde betalen). Deze hardere opstelling zorgde voor een verslechtering van de verhouding met netto-ontvangers ;zoals Frankrijk en Polen. Kortom, in de
. eerste jaren onder Rood-Groen is het duidelijk geworden dat er weliswaar sprake is van
èontinuïteiten in de strategische doelen van
het buitenlandse beleid, maar dat Duitsland
zich duidelijker wenst te profileren op het
internationale toneel en een meer soevereine
koers wenst te varen.
Front tegen Duitsland

De opstelling in de Irakcrisis betekende echter
een fundamentele bre.uk
met de Duitse buitenlandspolitieke traditie.
Niet zozeer omdat
Duitsland de Verenigde
Staten niet steunde in de
militaire interventie tegen
Irak. Historische ervaringen en hieruit voortkomende collectieve leerprocessen hebben ertoe geleid·
dat de politieke elite zich
in Duitsland overwegend
als een Zivilmacht definieert. 12 Op basis van
dit zelfbeeld en de hierbij horende overtui gingen en waarclen had Duitsland een mili taire bijdrage kunnen weigeren. Ook had
Duitsland zich, gesteund door goede argumenten, kritisch kunnen uitlaten over pogingen van de Amerikanen om de VN te omzeilen en zodoende de internationale
recht·s orde te verzwakken. Wat Schröder's
optreden zo ongekend maakt in de geschiedenis van de Duitse buitenlandse politiek is
de onbehouwen wijze waar~p hij president
Bush en de Verenigde Staten bruuskeerde.
Ook de wijze waarop Schröder gebruik
maakte van anti-Amerikaanse sentimenten
tijdens de verkiezingsstrijd betekende een
breuk met het verleden. Nooit eerder had de
Bondsrepubliek zo openlijk het conflict met
de Verenigde Staten gezocht. Belangrijker is
echter dat Schräder zijn positie al bepaald
had zonder zijn belangrijkste Europese
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bondgenoten of de internationale gemeenschap in bredere zin te consulteren. Voordat
de Verenigde Naties een officieel standpunt
ingenomen hadden, had Schröder zijn
beslissing al kenbaar gemaakt om Duitse
deelname àan een gewapend ingrijpen te
weigeren. Met"dit voortijdige besluit ver.zwakte Schröder pu juist die internationale
rechtsorde die hij claimde te beschermen.
De VN zijn, ondanks hun serieuze tekortkomingen, het enige internationale instituut
dat met enige mate van legitimiteit kan
, beslissen over vraagstukken van oorlog en
vrede. In deze zin was Schröder's "Ohne
uns!" evenzeer een unilaterale be's lissing als
Bush' beslissing om de VN te negeren.
Hierdoor isoleerde Duitsland zichzelf en
verloor het elke mogelijkheid om invloed uit
te oefenen. Ook binnen de EU viel de unilaterale Duitse politiek niet goed , zoals uit
reacties in verschillende Zuid- en OostEuropese landen bleek. Zo
gebeurde wat de Duitse buitenlandse politiek decennia
lang wist te voorkomen: er
vormde zich een front tegen
Duitsland.
Dit conflict met de Verenigde Staten en sommige
Europese bondgenoten is
waarschijnlijk niet het' laatste conflict. De nieuwe 'zelfbewuste' regering ~en dan
met name Schröder- is duidelijk minder overtuigd van
de voordelen van een principieel multilaterale politiek
en een low profile opstelling van Duitsland
dan eerdere regeringen. Dit zal onvermijdelijk tot conflicten met andere staten leiden.
Een bijkomend probleem is dat de Duitse
opstelling in de Irak-crisis zeer waarschijnlijk slechts een symptoom is van meer structurele veranderingen in de Duitse buitenlandse politiek. De invloedrijke analist van
de Duitse buitenlandse politiek, Gunther
Hellmann, legt' de vinger op de zere plek van
het hedendaagse Duitse dilemma. l3 Hij wijst
tere.c ht op de gestegen internationale ambities van de huidige regering, zonder dat zij
de financiële en politieke consequenties van
een meer ambitieuze buitenlandse politiek
wenst te aanvaarden. In tegendeel , het totale
budget voor de buitenlandse politiek is
gedaald van 21,5% van het BNP in 1990 tot
12% in 2003. 14 Duitsland wil zich in toenemende mate a.ctief engageren voor mondiale
vrede- en veiligheidsvraagstukken, maar het ,

land is steeds minder in staat om zijn poli ,tieke retoriek kracht bij te zetten. De belabberde staat van de Bundeswehr is tekenend
voor deze situatie. Het Duitse defensieapparaat bestaat uit 340.000 medewerkers, maar
het is al bijna ,overbelast door de uitzending
van 10.000 militairen op vredesmissies .
Noodzakelijke hervormingen om de.
Bundeswehr aan' te passen en beter geschikt
te maken voor haar nieuwe taken blijven
grotendeels achterwege door gebrek aan
geld en politieke wil. De discrepantie tussen
ambities, doelen en middelen is het gevolg
van een gebrek aan strategische visie en een
fundamenteel debat over de positie van
Duitsland in een veranderde internationale
, omgeving.
'Crusiaal kruispunt

De regering Schröder heeft ervoor gekozen
de oude bakens van de Bondsrepubliek te
verzetten. Hoewel een
nieuwe oriëntatie gezien
de veranderde internationale situatie alleszins legitiem is, ontbreekt het
momenteel aan een duidelijke koers en nieuwe oriëntatiepunten. Indien de
Duitse polltiek geloofwaardig wenst te blijven,
zal zij duidelijk dienen te
maken welke richting zij
op wil, en hoe zij dit wil
bereiken. Tot op heden
heeft de onvoorspelbare
'zelfbewuste' koers van de
regering Schröder voornamelijk geleid tot
het verlies van internationale goodwill, zonder dat er sprake is van een strategische
visie die het voor Duitsland's bondgenoten
makkelijker zou maken dit toegenomen
Duitse zelfbewustzijn te accepteren. Het is
dus prematuur en onjuist om te stellen dat
de Duitse opstelling in de Irak-crisis getuigt
.van een "volwassen" politiek. De korte termijn winst, in de vorm van de hoofdrol in
de Irak-crisis, weegt geenszins op tegen het
verlies in internationaal vertrouwen dat de
Bondsrepubliek door haar unilaterale optreden heeft geleden. Een echte volwassen
Duitse buitenlandse politiek zou de waarde
van internationale coöperatie, zoals dit in
het verleden met succes gebruikt werd,
beter begrijpen en zou buitenlands beleid
niet unilateraal maar samen met Europese
pqrtners maken. Het is te hopen dat de
Duitse buitenlandspolitieke elite zich dat
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snel realiseert nu het Europese integratieproces zich op een cruciaal kruispunt
bevindt.
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Noten:
L De Volkskrant, 26 september 2003 .

2. De Volkskrant, 25 september 2003 .
3. Idem.
4. Uiteraard was er in de vijftiger jaren nog geen sprake van de EU, maar van haar voorlopers de EGKS,
Euratom en de WEU.
5. Beide Duitslanden (West en Oost) werden pas in 1973 officieel lid van de VNo Wel had West-Duitsland in
haar grondwet reeds vanaf 1949 opgenomen dat het land de doelstellingen van de VN onderschreef en
besluiten van de organisatie als richtlijnen voor de eigen wetgeving en politiek zou overnemen.
6. De term "soft power" is afkomstig van joseph Nye.
7. Alhoewel er vanaf medio jaren tachtig vanuit conservatieve hoek wel meer kritiek kwam op de terughoudende houding van Duitsland. Het land werd verweten de 'nationale belangen' verwaarloosd te hebben. Zie hiervoor: Hans -P~ter Schwarz (1985 ) Die gezähmten Deutschen: Von der Maehtvergessenheit zur
Maehtvers,e ssenheit Deutsche Verlags-Anstalt, Stutgart.
8. Het is met name Gerhard Schröder die als Bondskanselier deze cultuurverandering doorvoert. Minister
'v an Buitenlandse Zaken joschka Fischer plaatst zichzelf eerder in de traditie van Konrad Adenauer,
Willy Brandt en Helmut' KohL Voor een interessante synopsis van Fischer's denken, zie: joschka Fischer
' (1994) Risiko Deutsehland: Krise und Zukunft der deutsehen Politik. Kiepenheuer & Witsch, Köln.
9. Gerhard Schröder, Regeringsverklaring voor de Duitse Bondsdag, 11 novemper 1998.
10. Idem.
1 L Zie hiervoor de aanzet tot de finaliteitdiscussie van de Europese Unie die joschka Fischer in zijn
befaamde Humboldtrede gaf. Deze is te downloaden via: http://www.auswaertigesarnt.de/ www/de/infoservice/ download/ pdf/reden/ 2000/ r000512a.pdf
12. Zie voor de beteken,is van de term UZivilmacht" en de vraag of Duitsland sinds de hereniging nog s ~eeds
een civiele macht is: Sebastian Harnisch'& Hanns W. Maull (ed.) (2001). Germany as a Civ'ilian Power?
The Foreign Poliey of the 8erlin Republic. Manchester University Press" Mancheste'r and New Vork.
13. Zie, Gunter Hellmann, "Agenda 2020. Krise und Perspektive deutscher AuBenpolitik". In: Internationale
Politik, September 2003 , Nr. 9, 58. jahr. (pp. 31-50).
14. Dit is het totaal van het budget van Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken. Bron :
Hellmann, 2003 ; 37.

