
Weer begint er een Euro-
pese raad vandaag, de
zevende dit jaar. De
raad en de Europese

Commissie werken op volle toeren
om de eurocrisis te beheersen en de
geboortedefecten en kinderziekten
van de euro te herstellen. Centraal in
deze inmiddels al bijna drie jaar du-
rende operatie staat Duitsland.

Het spreekt vanzelf dat het bevol-
kingrijkste EU-land met de sterkste
economie een belangrijke rol toe-
komt te midden van een diepe finan-
cieel-economische crisis. Toch wa s
Duitsland door zijn geschiedenis
niet echt voorbestemd voor Europees
leiderschap. De Europese integratie
zelf bood het land ruimschoots de
kans het beoefenen van machtspoli-
tiek te ontlopen.

Sinds het begin van de crisis ziet
Duitsland zich evenwel meer uitge-
daagd een leidende rol te spelen.
Aanvankelijk ging dit aarzelend en
gepaard met horten en stoten, maar
inmiddels treedt het land bewuster
naar voren als leider – zo mogelijk
met Frankrijk, maar in toenemende
mate ook met gelijkgezinde landen
als Finland en Nederland.

Nu probeert Duitsland de Europe-
se besluitvorming naar zijn hand te
zetten. Hiermee maakt het land zich
geenszins populair. Vooral uit Angel-
saksische kring wordt Duitsland
vaak opgeroepen meer leiding te ne-
men en met veel geld in één klap de
liquiditeitscrisis op te heffen. Aan
deze oproep heeft Duitsland weer-
stand geboden. Het vindt dat achter
de crisis een probleem schuilgaat van
gebrekkig concurrentievermogen,
dat niet zozeer met injecties, maar
met hervormingen te lijf moet wor-
den gegaan.

Een tweede verwijt betreft juist de
Duitse politiek van bezuinigingen
en structuurhervormingen. Hier
geeft Duitsland dus wel leiding,
maar van de verkeerde soort.

Het derde verwijt komt vooral uit
eigen land en betreft de ‘v r ij g e v i g -
heid’ waarmee de Duitse regering
zich intussen borg heeft gesteld voor
hulpprogramma’s aan ‘onverant-
w o o r d e l ij k e ’ probleemlanden.

Dwars door deze verwijten heen
loopt nog een andere kritieklijn, die
inhoudt dat Duitsland intussen niet
meer echt ‘Europees’ is, maar ge-
woon zijn eigen belangen behartigt.

Deze kritiek komt onder meer uit
landen die het opkomen voor natio-
nale belangen binnen de Europese
Unie heel gewoon vinden, maar dit
voor Duitsland minder aanvaard-
baar achten.

Duitsland is zeker sinds de hereni-
ging een ‘normaler’ land geworden.
Dit maakt het niet minder verbon-
den met Europese integratie. Het be-
langrijkste verschil is dat het zich
sinds het eind van de Koude Oorlog
geconfronteerd ziet met een wereld
waarin de Verenigde Staten minder
dominant zijn dan voorheen en de
wereld toegroeit naar een multipo-
laire structuur. Het blijft nauw met
de westelijke wereld verbonden,
maar moet zich ook oriënteren op de
wijdere wereld – China, Rusland en
de andere ‘opkomende’ landen.

Tegelijk bestaat er bij de Duitse
politieke elite geen twijfel over dat
Duitsland alleen in de context van de
EU zijn stem kan laten horen op het
wereldtoneel. Dit is dé reden dat er
nu zo veel geïnvesteerd wordt in de
redding van de euro en de verster-
king van de muntunie. Dit verklaart
ook dat de Duitse politiek toewerkt
naar verdieping van de Europese in-
tegratie. Voor Duitsland dus niet
minder Europa, maar met een legiti-
matie die behalve ‘vrede, vrijheid en
voorspoed’ steeds meer ook een ‘be-
langrijke stem in de wereld’ inhoudt.
Voor de verwezenlijking van dit
nieuwe Europese ‘verhaal’ moet de
eurocrisis wel voorgoed de wereld uit
worden geholpen.

Deze ontwikkelingen bieden Ne-
derland een aantal bijzondere kan-
sen, maar stellen het ook voor een

lastige opdracht. Allereerst verster-
ken ze de Nederlandse inzet om een
solide, stabiele euro te baseren op be-
grotingsdiscipline. In ons streven
naar een op economische modernise-
ring toegespitste EU-begroting on-
dervinden we Duitse steun. Ons part-
nerschap bevordert in het algemeen
dat Den Haag in Berlijn thans gehoor
vindt. Dit is niet zonder betekenis
voor de enorme Nederlandse econo-
mische belangen – in 2012 circa 90
miljard euro aan export. Ook poli-
tiek biedt de samenwerking Neder-
land kansen, van mensenrechten tot
non-proliferatie en van anti-piraterij
tot Kunduz. De gezamenlijke Neder-

lands-Duitse inzet van Patriotraket-
ten in Turkije valt in Berlijn in goede
aarde. Er is dus alle aanleiding het
Nederlandse Europese en internatio-
nale beleid meer dan voorheen te
oriënteren op Duitsland en aanhou-
dend te investeren in de relaties met
de oosterbuur – ook door weer beter
Duits te spreken. Hiermee kunnen
we ook de aard en teneur van het
Duitse leiderschap beïnvloeden.

Tegelijk moeten we onze kaarten
in Europa niet helemaal op Berlijn
zetten. Voortgezette goede contacten
met bijvoorbeeld Londen blijven van
waarde en kunnen helpen voorko-
men dat Duitsland de eurosceptische

Britten te snel afschrijft, zoals pre-
mier Rutte op de vorige Europese
Raad is gelukt. Een intensieve relatie
met bijvoorbeeld Parijs vergemakke-
lijkt niet alleen de band met de zui-
delijke EU-lidstaten, maar bevordert
ook een Nederlandse bijdrage aan de
nog steeds onmisbare Duits-Franse
samenwerking .

De lastige opdracht betreft de Eu-
ropese oriëntatie van Duitsland. De-
ze gaat toch een stuk verder in de
richting van ‘meer Europa’ dan Ne-
derland de laatste jaren lief is. Na-
tuurlijk kan Nederland veel Europe-
se verdieping tegenhouden die het
onverteerbaar acht, maar toch vraagt
de oplossing van de eurocrisis op dit
vlak wel iets meer verplichtends. Dat
is eigenlijk ook de Nederlandse op-
vatting, waar we streven naar meer
communautaire afdwingbaarheid
van begrotingsdiscipline en econo-
mische hervormingen. Maar het on-
gemak gaat nog verder: het geostra-
tegische belang dat Nederland in een
hechte EU behoort te stellen, kan
vergen dat we niet ondoordacht om-
springen met een Duits aanbod om
zich nauwer te binden aan Europa.

Het nieuwe Europese leiderschap
van Duitsland schudt ook voor Ne-
derland opnieuw de kaarten. Hierbij
moet een Europees Duitsland ons
toch aantrekkelijker, want even-
wichtiger en stabieler, voorkomen
dan een Duits Europa.

M arnix  Krop  is Nederlands am bassa-
deur in D uitsland. D it is een ingekorte
versie van zijn rede voor het Neder-
lands G enootschap  voor Internatio-
nale Z aken, gisteren in Am sterdam .

Alleen in een Europese context kan
Duitsland een rol spelen op het
wereldtoneel. Door de banden aan te
halen, kan Nederland dit leiderschap
beïnvloeden, stelt Marnix Krop.

Duitse contacten geven ons macht

De Duitse Europese
oriëntatie gaat verder
dan de Nederlandse


