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De Duits-Nederlandse 
betrekkingen in het 
post-Merkel-tijdperk

De Nederlands-Duitse betrekkingen zijn uitstekend en beter dan ooit, zeggen politici, deskundigen, ondernemers 
en journalisten. Toch lopen de meningen van beide landen over klimaatbeleid en Europese politiek soms behoorlijk 
uiteen. Tijdens de coronapandemie bleek onderlinge afstemming bovendien helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nu de 
oorlog in Oekraïne de EU tot een nieuwe eenheid heeft gesmeed, lijkt dit iets uit een andere tijd. Toch blijven deze 
thema’s ook de komende periode voor Nederland en Duitsland relevant.

In één weekeinde brak Duitsland eind februari met een veilig-
heidsbeleid waar het decennialang aan had vastgehouden. 
De Russische invasie in Oekraïne leidde tot een Zeitenwen-
de, een keerpunt: de Bondsregering gaf haar weigering op 
wapens aan Oekraïne te leveren; stemde in met de uitslui-
ting van Russische banken uit het internationale bankensys-
teem Swift; en als klap op de vuurpijl kondigde kanselier Olaf 
Scholz (SPD) in de Bondsdag ongekende investeringen in de 
Duitse defensie aan.

Bij de totstandkoming van de Duitse ommezwaai heeft ook 
Nederland een rol gespeeld, meldt de gezaghebbende Frank-
furter Allgemeine Zeitung (FAZ) in een reconstructie van ‘der 
Coup des Kanzlers’. Als op donderdag 24 februari Rusland 
Oekraïne binnenvalt, gaan Scholz en zijn regering er nog van 
uit dat wapenleveranties en uitsluiting van Swift niet aan de 
orde zijn. Dat verandert in de loop van vrijdag. De interna-
tionale druk op Duitsland neemt toe, onder meer door een 
aanvraag uit Nederland.

Nederland wil antitankwapens aan Oekraïne leveren, maar 
heeft daarvoor toestemming van Duitsland nodig, omdat de 
wapens van Duitse makelij zijn. De aanvraag zet de Bondsre-
gering onder flinke druk, schrijft de FAZ. Op zaterdagochtend 
besluit ze dat Nederland en Estland, dat een soortgelijke 
aanvraag had gedaan, de Duitse wapens mogen exporteren. 

Daarna volgt snel de conclusie dat Duitsland dan moeilijk 
kan blijven weigeren zelf wapens te sturen. 

Als zondag na Scholz’ toespraak in de Bondsdag de Duitse 
ommezwaai compleet is, zijn ook velen in Nederland verrast. 
En het leidt tot vragen over de Nederlandse houding. Duits-
land houdt zich voortaan aan de NAVO-norm om 2 procent 
van het bbp in defensie te investeren, had Scholz aange-
kondigd. Moet Nederland dat nu niet ook doen, vraagt een 
NOS-journalist een dag later aan minister van Defensie Kaj-
sa Ollongren (D66). Ja, zegt de minister, er is hier wel spra-
ke van ‘een gamechanger en dat verplicht ook ons om daar 
goed naar te kijken’. Ze gaat in kaart brengen wat Nederland 
kan doen, zegt ze. 

‘VREKKIGE VIER’
Tijden als deze vragen om snel schakelen en flexibele reac-
ties. Duitsland en Nederland lijken daartoe bereid. Bij een 
eerdere Duitse draai in het buitenlandse beleid kwamen bei-
de landen juist lijnrecht tegenover elkaar te staan. In het 
voorjaar van 2020, midden in de coronacrisis, kondigden 
kanselier Angela Merkel (CDU) en de Franse president Em-
manuel Macron een herstelfonds voor noodlijdende eurolan-
den aan. Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk ver-
zetten zich tegen het verstrekken van subsidies. Zij wilden 
het geld alleen lenen, de landen moesten het later terugbe-
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talen. Ook zinde het de sparsame of ‘vrekkige vier’ niet dat 
de Europese landen gezamenlijke leningen op de financiële 
markt moesten opnemen voor het herstelfonds. De Duitsers 
waren altijd terughoudend geweest met het gezamenlijk aan-
gaan van schulden. Nu waaide de wind ineens anders.

Duitsland had in de zomer van 2020 als EU-voorzitter een 
zware kluif aan de ‘vrekkige vier’, maar uiteindelijk kwam het 
Europese herstelfonds er toch. ‘Er zijn momenten geweest 
dat Merkel zich wat geïrriteerd in mijn richting uitte, ja’, zei 
Rutte daar later over. ‘Ze liep zelfs weg, samen met Macron. 
Maar op dat soort momenten is dat ook begrijpelijk. We zijn 
professionals, we mogen elkaar zeer graag, maar we zijn niet 
aan het knikkeren.’

Rutte was voor Merkel tot dan toe juist de betrouwbare 
partner in Europa. Samen hebben ze, als langstzittende 
West-Europese regeringsleiders, heel wat crises doorstaan. 
Ze speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van 
de Turkije-deal in 2016, de Europese afspraken met Turkije 
om vluchtelingen op te nemen. Nederland was toen EU-voor-
zitter. En tijdens de eurocrisis liet Rutte zich in Nederland 

kritisch uit over bijvoorbeeld de steunpakketten voor Grie-
kenland, maar in Europa stemde hij daar net als Duitsland 
voor. Dat de christendemocraat Merkel en de liberaal Rutte 
elk van een andere politieke kleur zijn en ook in stijl soms 
flink verschillen, zat hun samenwerking niet in de weg.

SAMENWERKING IN EUROPA
Nu huist de sociaaldemocraat Scholz in het Kanzleramt. Met 
de man die de Duitse verkiezingen won omdat hij het meest 
op de pragmatische, nuchtere, bezonnen Merkel leek, is 
geen grote trendbreuk te verwachten in de Nederlands-Duit-
se betrekkingen - voor zover sinds de oorlog in Oekraïne 
überhaupt iets valt te voorspellen. Bij hun eerste ontmoe-
ting als regeringsleiders, half januari in Berlijn, benadrukten 
Scholz en Rutte de Duits-Nederlandse vriendschap en de 
‘gedeelde waarden en doelen’, zoals in het klimaat- en bui-
tenlandbeleid. Maar juist bij die thema’s liggen Nederland en 
Duitsland niet op een lijn. 

Bij het aantreden van Rutte IV constateerden Duitse media 
verrast dat Nederland weliswaar een regering heeft met de-
zelfde partijen en dezelfde premier, maar met een ander re-

Rutte was voor Merkel de betrouwbare partner in Europa. Samen hebben ze, als langstzittende West-Europese regeringsleiders, heel wat crises doorstaan. Afgebeeld zijn 
premier Rutte en voormalig bondskanselier Merkel in 2017 (foto: Flickr / EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0)
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geerakkoord. De plannen daarin zijn een stuk pro-Europeser 
dan die van Ruttes vorige kabinetten, en er is veel meer aan-
dacht voor klimaatbeleid. Het regeerakkoord draagt duidelijk 
de handtekening van D66, constateerden onder meer de FAZ 
en het Handelsblatt.

Het tegengaan van klimaatverandering is het eerste ‘ambiti-
euze toekomstplan’ in het Nederlandse regeerakkoord. Even 
verderop schrijven de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie dat ‘Nederland een voortrekkersrol gaat spelen 
voor en binnen een sterke en slagvaardige Europese Unie’. 
Die intenties komen overeen met de plannen uit het Duitse 
regeerakkoord, al gaan die met betrekking tot de EU nog een 
stuk verder. De SPD, de Groenen en de liberale FDP hebben 
uiteindelijk een federale Europese Bundesstaat voor ogen, 
staat in hun regeerakkoord. Ook wil de Duitse regering de 
‘Duitse belangen in het licht van de Europese belangen defi-
niëren’ en ‘handelen in een Europese vanzelfsprekendheid, 
ingebed in het historische vredes- en vrijheidsproject van de 
EU’. Voor Duitsland, dat een deel van zijn naoorlogse identi-
teit ontleent aan de inbedding in Europa, is het gebruikelijk 

om zo over Europa en de EU te spreken. Voor Nederland is 
de pro-Europese toon na de afgelopen tien jaar onder Rutte 
opvallend, vinden Duitse media. Dat Nederland zich minder 
zuinig lijkt te gaan opstellen, juichen ze toe.

SIGRID KAAG EN CHRISTIAN LINDNER
Toch is het de vraag wat deze woorden uit het Nederlandse 
regeerakkoord in de praktijk betekenen. Dat op het ministe-
rie van Financiën nu de links-liberale Sigrid Kaag de scepter 
zwaait in plaats van hardliner Wopke Hoekstra zien velen in 
Duitsland als een positieve ontwikkeling. In het voorjaar van 
2020 werd met verontwaardiging gereageerd op Hoekstra’s 
harde opstelling tijdens een EU-top over hulp aan Zuid-Eu-
ropese landen. 'Nederland blokkeert EU-hulppakket voor de 
economie', 'Het koude nee uit Nederland' - de commentaren 
in Duitse kranten lieten weinig aan duidelijkheid te wensen 
over. Achter de schermen toonden Duitse diplomaten grote 
verbazing over het Nederlandse gebrek aan flexibiliteit, meld-
de NRC. Ook Scholz, destijds minister van Financiën, noem-
de Hoekstra's houding, zonder hem bij naam te noemen, 
‘niet doelgericht en ook ongepast’.

Niet alleen in Europa, ook bij het klimaatbeleid willen Nederland en Duitsland een voortrekkersrol nemen. Beide landen willen miljarden investeren in duurzame energie en in 
het tegengaan van klimaatverandering. In 2019 spraken Nederland en Duitsland af hierin samen op te trekken. Afgebeeld staat een windmolenpark bij Urk (foto: fokke baarssen 
/ Shutterstock.com)
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Betekent de komst van Kaag op Financiën een einde aan 
de Nederlandse zuinigheid, bijvoorbeeld in het Europees fis-
caal beleid? De EU wil dit jaar over een hervorming van de 
Europese schuldengrenzen discussiëren en in Zuid-Europa 
en Brussel is er hoop op een flexibeler houding van Neder-
land. Met Kaag wordt de toon van de bezuinigingshardliners 
in Europa misschien minder hard, klinkt het ook in Duitsland. 
Maar de voorstanders van een soepeler fiscaal beleid moe-
ten niet te vroeg juichen. In het Nederlandse regeerakkoord 
staat dat Nederland zich in de EU inzet voor een ‘gezond en 
prudent macro-economisch beleid en benodigde hervormin-
gen door lidstaten gericht op houdbare schulden, meer eco-
nomische groei en opwaartse convergentie’, met ‘effectieve 
handhaving als eis’.

Bovendien, als het gaat om hervorming van het Europese 
Stabiliteits- en Groeipact, hangt ook veel af van wat Duits-
land van plan is. In de Duitse links-liberale regering is FD-
P’er Christian Lindner minister van Financiën en die wil zo 
min mogelijk gezamenlijke Europese schulden aangaan. Bij 
de EU-top van ministers van Financiën in januari sprak Lind-
ner zich niet uit over of en hoe Duitsland het Stabiliteits- en 
Groeipact wil hervormen. Duitsland wil onderdeel zijn van de 
oplossing en niet van het probleem, hield Lindner zich te-
genover de pers in het midden. Maar hij was geen hardliner, 
geen scary hawk, liet hij weten. ‘I am a friendly hawk.’ Wat hij 
daarmee bedoelde, liet hij ook in het midden. Kaags woor-
den in een interview met de Europese nieuwssite Politico.eu 
begin maart lijken daarop een echo: ‘I'm neither a hawk nor 
a dove’, zei ze over mogelijke hervormingen van de Europese 
fiscale structuren. Nederland wil die wel aanpassen, conclu-
deerde Politico.eu, ‘maar vraag Den Haag niet te veel.’ 

KLIMAATBELEID EN KERNENERGIE
Niet alleen in Europa, ook bij het klimaatbeleid willen Neder-
land en Duitsland het voortouw nemen. Beide landen willen 
miljarden investeren in duurzame energie en in het tegen-
gaan van klimaatverandering, schrijven ze in hun regeerak-
koorden. Maar hoe beide landen klimaatneutraliteit willen 
bereiken, verschilt nogal.

Duitsland besloot na de kernramp in Japan in 2011 zijn kern-
centrales te sluiten - de Atomausstieg - en over te stappen 
op duurzame energie, de Energiewende. Het land heeft on-
gelooflijk veel geld en moeite geïnvesteerd in onder meer de 
uitbouw van wind- en zonne-energie, maar het is lang niet 
genoeg om de sluiting van de kerncentrales - dit jaar moeten 
de laatste drie van het net - te kunnen opvangen. Ook met 
het gebruik van kolen als energiebron wil Duitsland zo snel 
mogelijk stoppen, als het aan minister van Economie en Kli-
maatbescherming Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) 
ligt. Daarom is Duitsland voorlopig aangewezen op gas, dat 
voor een groot deel uit Rusland komt. Die afhankelijkheid 
van Russisch gas bewijst zich in de Oekraïne-oorlog als groot 

probleem. Duitsland heeft ook afspraken met Nederland 
over de levering van gas uit Groningen. Dat ligt in Nederland 
gevoelig, omdat de Nederlandse regering de Groningers be-
loofd heeft de gaskraan zo snel mogelijk dicht te draaien.

Nederland zet voor het halen van zijn klimaatdoelen juist wel 
in op kernenergie. De kerncentrale in Borssele blijft langer 
open, staat in het regeerakkoord, en er zijn plannen voor de 
bouw van twee nieuwe centrales. Voor veel Duitsers is dat 
onbegrijpelijk. Zij vinden kernenergie duur en inflexibel, het 
verdringt investeringen in duurzame energie, er is nog geen 
oplossing voor de opslag van kernafval en een zwaar ongeluk 
met een kerncentrale zien zij als reëel gevaar.

Duitsland staat met zijn Atomausstieg behoorlijk alleen in Eu-
ropa. Gevraagd naar deze Duitse Alleingang tijdens de pers-
conferentie met Rutte in Berlijn antwoordde Scholz droogjes 
dat klimaatneutraliteit de gezamenlijke strategie is, maar dat 
iedereen daarin zijn eigen weg kiest. ‘Sommige landen zien 
dat zo en andere… anders.’ Duitsland sluit zijn kerncentra-
les ‘omdat we dat juist vinden’, voegde hij er bijna korzelig 
aan toe. 

NEDERLANDS-DUITSE REGERINGSCONSULTATIES
Ook al verschillen Nederland en Duitsland op een aantal 
wezenlijke punten van mening, dat neemt niet weg dat de 
betrekkingen tussen beide landen inderdaad uitstekend zijn. 
Dat was ooit anders, vertelde Dirk Brengelmann, tot de zo-
mer van 2021 de Duitse ambassadeur in Nederland, in een 
afscheidsinterview bij zijn vertrek uit Den Haag. Als jonge-
man was hij in de jaren tachtig met een Duits diplomaten-
klasje voor het eerst in Nederland. De groep werd ontvangen 
door de toenmalige ambassadeur Otto von der Gablentz. In 
gesprek met Von der Gablentz viel vaak het woord 'verzoe-
ning', vertelde Brengelmann. ‘Dat was nog een belangrijk 
deel van zijn werk.’ Nu speelt dat allang geen rol meer, aldus 
Brengelmann. Of je nou kijkt naar de handelsbetrekkingen, 
de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven of 
de uitwisseling op het gebied van cultuur, ze zijn nu volkomen 
vanzelfsprekend.

Dat Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland 
is, verbaast niet, maar andersom is Nederland na China de 
grootste leverancier van goederen naar Duitsland - met een 
handelsvolume van 172 miljard euro in 2020 is de Neder-
lands-Duitse handelsrelatie een van de grootste ter wereld.

Het afgelopen decennium zijn de Nederlands-Duitse betrek-
kingen nog verder geïntensiveerd. Zo voeren Nederland en 
Duitsland sinds 2013 om de drie jaar regeringsconsultaties 
met elkaar, bilateraal overleg op kabinetsniveau. Merkel en 
Rutte bespraken met een groep ministers thema's als ener-
giepolitiek, digitalisering en buitenlands beleid. De laatste 
top was vlak voor de coronapandemie, in 2019 in Berlijn. 
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Tijdens hun persconferentie in januari kondigden Scholz en 
Rutte voor dit jaar nieuwe regeringsconsultaties aan.

Uit dit bilaterale overleg vloeide ook het Nederlands-Duitse 
innovatie- en technologiepact voort, dat beide landen in ja-
nuari 2021 tekenden. Dat moet leiden tot nog intensievere 
samenwerking, nieuwe ondernemingen, banen en innova-
ties, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bij klimaatbeleid, 
mobiliteit en digitalisering.

HANDELSMISSIES EN UNIEKE LEGERSAMENWERKING
De diversiteit van de Duits-Nederlandse samenwerking kwam 
aan bod tijdens een online bijeenkomst vorig jaar met ko-
ning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij spraken met 
deelnemers die afgelopen jaren meegingen met hun werk-
bezoeken aan de Duitse deelstaten. Sinds 2013 bezochten 
zij alle zestien Bundesländer. Deelnemers aan de handels-
missies komen uit de energiesector, de auto-industrie, de 
gezondheidszorg, werken bij grote hightechbedrijven of zijn 
kleine toeleveranciers, doen wetenschappelijk onderzoek of 
bouwen windmolenparken in de Noordzee. Door de handels-

reis van 2017 aan Thüringen kreeg bijvoorbeeld de samen-
werking tussen het Nederlandse hightechbedrijf ASML en 
de Duitse fabrikant voor optische systemen Carl Zeiss een 
boost. Ook de TU Delft en de Friedrich Schiller Universität in 
Jena profiteren daarvan: zij hebben samen een master-oplei-
ding opgezet, waarbij ook ASML en Carl Zeiss betrokken zijn. 
In de hightech-industrie speelt data-uitwisseling een steeds 
belangrijker rol. Ook daarin willen Nederland en Duitsland in 
Europa het voortouw nemen.

Uniek in Europa is de Nederlands-Duitse legersamenwerking 
- legeronderdelen van beide landen zijn volledig geïntegreerd. 
Zo werken Duitse en Nederlandse militairen samen in het 
414 Tankbataljon, een Duits-Nederlandse tankeenheid op-
gericht in 2015. Op deze manier profiteert Nederland, dat 
zelf geen gevechtstanks meer heeft, van de Duitse tanks. 
Andersom heeft Duitsland voordeel van Nederlands materi-
eel en ervaringen in andere geïntegreerde legeronderdelen, 
zoals bij de luchtmacht en de marine. De veiligheids- en de-
fensiepolitieke samenwerking tussen beide landen vormt 
een blauwdruk voor de versterking van de Europese pijlers 

Dat Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland is, verbaast niet, maar andersom is Nederland na China de grootste leverancier van goederen naar Duitsland.  Met 
een handelsvolume van 172 miljard euro in 2020 is de Nederlands-Duitse handelsrelatie een van de grootste ter wereld (foto: Vladyslav Starozhylov / Shutterstock.com)
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van de NAVO, benadrukten ministers van Defensie Christine 
Lambrecht (SPD) en Ollongren tijdens hun kennismakingsbe-
zoek begin februari.

NEDERLANDS-DUITS GRENSGEBIED
Bewust is Nederland de afgelopen jaren steeds meer gaan 
investeren in de relaties met de Duitse deelstaten aan de 
grens: Noordrijn-Westfalen (NRW) en Nedersaksen. Neder-
land, Nedersaksen en NRW zijn op elkaar aangewezen bij 
thema’s als rampenbestrijding, mobiliteit van goederen en 
personen, zorg, politiesamenwerking en energietransitie - om 
er een paar te noemen. In 2018 organiseer-
den Nederland en NRW hun eerste geza-
menlijke regeringsconsultaties: overleg op 
gelijke hoogte van het Nederlandse kabinet 
met de Duitse deelstaatregering. Econo-
misch en qua inwonertal is NRW van gelijke 
grootte als Nederland.

Tot vreugde van minister-president van NRW 
Hendrik Wüst (CDU) wordt de samenwerking 
met zijn deelstaat en met Nedersaksen ex-
pliciet in het Nederlandse regeerakkoord 
genoemd. In wet- en regelgeving wordt re-
kening gehouden met de eigen positie van 
de grensregio’s, staat daarin vermeld. ‘Een 
goed teken’, noemde Wüst dat na een vi-
deoconferentie in januari met Rutte. Dat 
overleg vond plaats nog voor Rutte naar 
Berlijn reisde voor zijn kennismakingsbe-
zoek aan Scholz. Wüst en Rutte spraken 
af hun samenwerking verder te verdiepen. 
‘Juist de coronapandemie heeft ons geleerd 
hoe belangrijk en efficiënt ons gezamenlijke 
optreden in de grensregio is’, aldus Wüst.

In de praktijk bleek die gezamenlijke coro-
na-aanpak een lastige klus. Nederland en 
Duitsland hebben hun grenzen gedurende de hele pandemie 
officieel open gehouden, maar voor veel Nederlanders en 
Duitsers, vooral in het grensgebied, betekenden de reis- en 
andere coronamaatregelen dat ze feitelijk de grens niet of 
zeer beperkt over konden. Het was een vreemde en vooral 
ook frustrerende gewaarwording dat de Nederlands-Duitse 
grens ineens weer terug was. De buurlanden verklaarden el-
kaar meermaals tot hoogrisicogebied. Mensen konden hun 
kinderen, geliefden of ouders over de grens niet meer bezoe-
ken. Grenswerkers moesten zich van de ene op de andere 
dag laten testen om naar hun werk in het buurland te kun-
nen - zonder dat er voldoende testcentra waren ingericht. 
Vaccinatie- en toegangseisen voor bijvoorbeeld de horeca 
verschilden tussen beide landen, wat tot veel verwarring en 
onbegrip leidde.
Al in maart 2020 werd de Cross-Border Task Force Coro-

na opgericht, voor crisismanagement in het Duits-Neder-
lands-Belgische grensgebied. Die heeft veel problemen we-
ten op te lossen. Toch bleken de regeringen in Den Haag en 
Düsseldorf, de hoofdstad van NRW, de afgelopen twee jaar 
regelmatig te ver weg om de problemen snel en adequaat 
aan te pakken. Dat neemt niet weg dat de Duits-Nederlandse 
samenwerking zich van zijn beste kant liet zien toen Neder-
landse ziekenhuizen tijdens de pandemie meerdere keren 
overbelast raakten. Duitsland, dat over een zeer ruime hoe-
veelheid IC-bedden beschikt, heeft tientallen Nederlandse 
coronapatiënten overgenomen. Bij zijn kennismakingsbe-

zoek aan Scholz bedankte Rutte Duitsland daarvoor nog 
eens nadrukkelijk. ‘We hebben de capaciteit’, zei de toenma-
lige Duitse minister van Gezondheid daar in 2020 over. ‘De 
behandelingskosten neemt de Duitse regering op zich. Dat is 
hoe wij Europese solidariteit begrijpen.’
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In Brussel wordt gespeculeerd over de vraag of minister Kaag ertoe kan bijdragen om de patstelling tussen 
Noord- en Zuid-Europeanen in de financiële en economische politiek te doorbreken. Afgebeeld is minister 
Kaag tijdens een persconferentie in januari 2022 voorafgaand aan een vergadering van de ministers van 
Financiën van de landen van de Eurogroep (foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com)


