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Multilateralisme als de 
alfa en omega van de Duitse 
buitenlandpolitiek

ANALYSE

De buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek Duitsland is altijd, en tot op de dag van vandaag, getekend geweest 
door de Tweede Wereldoorlog. Heel verkort en daardoor enigszins gechargeerd zou je het maxime van de Duitse buiten-
landpolitiek in twee woorden kunnen samenvatten: nie wieder. Daarbij staat het ‘nooit weer’ voor twee dingen: nooit 
meer oorlog en nooit meer alleen.  Het nooit meer alleen, door de inbedding van Duitsland in multilaterale verbanden 
zoals de NAVO en de EU, was van existentieel belang. Het maakte het mogelijk dat West-Duitsland na 1945, een ver-
woest, gehaat en gewantrouwd land, weer werd opgenomen in de vaart der volkeren en zich binnen enkele decennia 
kon ontwikkelen tot een gerespecteerde partner in de internationale politiek. 

Wat onder Adenauer begon als een pragmatische politiek van 
Westintegration, werd in de loop van de tijd meer en meer 
geïnternaliseerd en beschouwd als de kern van de Duitse 
buitenlandse politieke identiteit en nestelde zich in het DNA 
van de politieke cultuur van de Bondsrepubliek.  Alles wat 
met nationalisme en nationale belangen te maken had, was 
na Hitler gediscrediteerd. Het land beschouwt zich als een 
postnationale staat. Machtspolitiek is verdacht: het recht van 
de macht maakt plaats voor de macht van het recht. En dat 
geldt ook voor de buitenlandse politiek. De Bondsrepubliek 
beschouwt zichzelf als een Zivilmacht die zich primair ten doel 
stelt democratie en rechtsstatelijkheid te bevorderen, en dat 
met civiele middelen en een afkeer van hard power.1

De inbedding in multilaterale verbanden moet voorkomen dat 
Duitsland ooit nog weer in de verleiding komt van een Allein-
gang. Hiervoor wordt vaak het beeld opgeroepen van Duits-
land als Jonathan Swifts Gulliver die door de dwergen met 
honderden touwtjes werd vastgebonden. In dit geval is het 
echter Duitsland zelf dat zich vastsnoert in multilaterale struc-
turen. Zo af en toe beklaagden, meestal conservatieve, histo-
rici en politicologen wel dat de Bondsrepubliek door haar wens 
tot inbedding de eigen nationale belangen verkwanselt en een 
‘angst voor de macht’ heeft ontwikkeld.2 Maar die kritiek is 
penny-wise and pound-foolish.  Juist het niet telkens hameren 
op nationale belangen heeft bijgedragen aan het grotere nati-

onale belang van het wegnemen van wantrouwen en de accep-
tatie van de Bondsrepubliek in de Europese en internationale 
arena. Het multilateralisme is in Duitsland veel meer dan al-
leen een instrument van buitenlandse politiek. Het is een doel 
in zichzelf. Daarmee heeft het multilateralisme ook een more-
le kwaliteit gekregen. Unilateraal staat voor eigen belang en 
is negatief geconnoteerd, terwijl multilateralisme staat voor 
een zeker altruïsme, voor belangen die het strikt nationale 
overstijgen en daarmee positief geladen is. Het effect hiervan 
is wel dat in Duitsland het denken over buitenlandse politiek 
een sterk normatief karakter heeft gekregen en in het publie-
ke debat liever in termen van goed en fout gesproken wordt 
dan over macht en realpolitische afwegingen.

Het multilateralisme kon in naoorlogse ordening goed gedij-
en. Naast Europese integratie, NAVO, VN, waren er tal van in-
ternationale organisaties zoals IMF, Wereldbank en WTO die 
samenwerking op alle terreinen garandeerden. Er was na de 
val van de Berlijnse muur zelfs een groot optimisme dat ook 
landen als Rusland en China in de internationale orde geïnte-
greerd zouden konden worden.

Na de eeuwwisseling kwam, ondanks de toetreding van China 
tot de WTO in 2001, het naoorlogse internationale systeem 
echter steeds meer onder druk te staan. Niet alleen bleek 
het naïef om te veronderstellen dat de niet-westerse landen 
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geruisloos in een liberaal vormgegeven ordening zouden op-
gaan. Ook bleek China’s toetreding tot de WTO repercussies 
te hebben voor de westerse economieën, in de vorm van het 
verlies aan banen in de maakindustrie en stagnerende lonen. 
Het tij begon zich daardoor tegen het multilateralisme te ke-
ren. Anders dan vroeger graag werd gesuggereerd, leidt een 
toenemende wederzijdse afhankelijkheid op alle terreinen in 
de wereld niet per se tot meer samenwerking en multilateralis-
me. Er is eerder sprake van een primaat van de binnenlandse 
politiek. We zien juist dat nationalisme, antagonisme en riva-
liteit de verhoudingen in de internationale politiek meer zijn 
gaan kenmerken. In een hyper verbonden wereld kan boven-
dien vrijwel alles als wapen worden ingezet, inclusief handel 
en migratie. Wat betekent dit voor het Duitse multilateralis-
me?3

EROSIE VAN DE LIBERALE WERELDORDE
Het multilateralisme is niet langer de verbindende en inte-
grerende factor die Berlijn er graag in ziet. China bouwt met 
initiatieven zoals de Nieuwe Zijderoute gestaag aan parallel-
le, concurrerende multilaterale verbanden. En onder Donald 

Trump werd de internationale liberale orde ook nog vanuit 
het centrum uitgehold. Zijn voorkeur ging uit naar bilaterale 
deals, waarin concrete belangen worden uitonderhandeld in 
plaats van het principe van de ‘diffuse reciprociteit’ (Robert 
Keohane) dat aan het multilateralisme ten grondslag ligt.4 

Voor de Bondsrepubliek betekende deze erosie van de libera-
le internationale orde dat de fundamenten van de naoorlogse 
buitenlandse politiek gevaarlijk werden aangetast. Dat moest 
worden voorkomen. Daarom werd voor Berlijn het verbreiden 
van het multilateralisme zelf een doelstelling van de Duitse 
buitenlandse politiek: de Bondsrepubliek streeft uitdrukkelijk 
naar het versterken van multilaterale instituties. In dat kader 
heeft Heiko Maas, de minister van Buitenlandse Zaken in het 
laatste kabinet Merkel, samen met Frankrijk het initiatief ge-
nomen voor de ‘Alliantie voor Multilateralisme’5. Dit initiatief 
werd in 2019 tijdens de algemene vergadering van de VN in 
New York gelanceerd. Doel is de internationale normen en 
verdragen die steeds meer onder druk staat te verdedigen, de 
bestaande multilaterale architectuur hervormen en versterken 
en multilaterale overeenkomsten en verdragen uitbouwen op 
terreinen die nu nog weinig worden afgedekt.

 Terwijl Berlijn sinds 1991 alweer de hoofdstad is van Duitsland, zat de Bondsdag van 1949 tot en met 1999 in de oude West-Duitse hoofdstad Bonn. Afgebeeld is de Bondsdag 
in Berlijn, de hoofdstad van het herenigde Duitsland  (foto: multitel / Shutterstock.com)
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Het uitdragen van multilateralisme is sindsdien een belangrij-
ke hoeksteen van de Duitse politiek. Angela Merkel hield op 
de Veiligheidsconferentie van München in februari 2021 een 
sterk pleidooi voor multilateralisme wetende dat het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken drie maanden later, in mei, zou 
komen met een 148 pagina’s tellend witboek multilateralis-
me: Gemeinsam für die Menschen. Weißbuch Multilateralismus 
der Bundesregierung, waarin de lijnen worden uitgezet hoe de 
regering in de toekomst het multilateralisme actief wil stimu-
leren, vormgeven en verder uitbouwen.6  Ook voor de nieu-
we coalitie van SPD, Bündnis 90/die Grünen en FDP blijft het 
multilateralisme de hoeksteen van de Duitse buitenlandse 
politiek. In het coalitieakkoord Mehr Fortschritt wagen wordt 
een aparte paragraaf aan het multilateralisme gewijd.7 En in 
vrijwel al haar toespraken benadrukt de nieuwe minister van 
Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, het multilateralisme 
als de enige weg naar een vredige, stabiele en welvarende 
wereldorde. Ook in het document waarin de politieke zwaar-
tepunten worden geformuleerd die Berlijn zich ten doel stelt 
tijdens het voorzitterschap van de G7 wordt uitdrukkelijk en 
meermaals het streven naar de versterking van de multilate-
rale ordening genoemd.8 Het strategiepapier van de denktank 
van de Duitse regering, SWP, vat de doelstelling het Duitse 
presidentschap in de titel samen: G7: Inklusiver, selektiver und 
vorausschauender Multilateralismus.9

Ook onder de nieuwe regering blijft dus het multilateralisme 
een constante in de Duitse buitenlandse politiek. Maar het is 
wel een Duitse continuïteit in een sterk veranderende interna-
tionale omgeving. Daarmee komt het multilateralisme in een 
geheel ander daglicht te staan en kan het eigenlijk ook niet 
op de oude vertrouwde voet worden voortgezet. Hoewel aan-
zetten tot een nieuwe invulling zichtbaar zijn, valt het Berlijn 
tot nog toe zwaar om met een grondige revisie te komen die 
het multilateralisme geschikt maakt voor een veranderende 
wereldordening. 

Dit kan aan de hand van drie aspecten van het multilateralis-
me worden toegelicht: 

Ten eerste: De naoorlogse liberale wereldordening en de Pax 
Americana bestaan niet meer. Landen als Rusland en China 
dagen het Westen uit met een agressieve geopolitiek. De in-
bedding in internationale verbanden en het Amerikaanse lei-
derschap gaf de Bondsrepubliek lange tijd de kans om een 
bescheiden rol spelen. Dat was een aantrekkelijke positie. 
Veiligheid werd voor een lage prijs gegarandeerd, het land kon 
zich als een allemansvriend opstellen en aan het hoge morele 
zelfbeeld werd niet getornd. Onder dit gesternte bood het mul-
tilateralisme een goed excuus om weinig initiatief en dus ook 
weinig risico te hoeven nemen. Multilateralisme nam daarmee 
de vorm aan van een terughoudende, weinig actieve politiek, 
niet leidend maar volgend.

Deze comfortabele rol is zeker in het afgelopen decennium 
zwaar onder druk te komen staan, omdat zowel op Europees 
als op internationaal niveau andere landen steeds duidelijker 
verwachten of eisen dat Duitsland als groot land zijn verant-
woordelijkheid neemt in de Europese en internationale poli-
tiek. Wegduiken kan niet meer, hoewel er nog steeds sprake is 
van een zeker leadership avoidance complex.10 Duitsland krijgt 
welbeschouwd de leiderschapsrol meer opgedrongen dan dat 
Berlijn haar naar zich toetrekt. Het Duitse multilateralisme zal 
onder de nieuwe condities een actievere vorm aan moeten ne-
men. Angela Merkel kon als langstzittende bondskanselier on-
danks haar bescheiden toon een leidende rol op zich nemen. 

De nieuwe bondskanselier, Olaf Scholz, heeft zijn rol nog niet 
gevonden. Hij doet niet voor Merkel onder als het gaat om 
een onderkoelde stijl. Zijn retorische en theatrale talenten 
zijn bescheiden. Hij spreekt zacht, weinig gepointeerd en in 
algemene termen zonder zich concreet vast te leggen. Maar 
anders dan Merkel neemt hij (nog) niet achter de schermen 
het voortouw om coalities en compromissen te smeden. Toch 
ontkomt Duitsland er niet aan om in multilaterale verbanden 
een meer actieve, initiërende en leidende rol te gaan spelen.

Ten tweede: Omdat de inbedding in de internationale orde de 
kern van de Duitse politiek vormt, is het Duitse multilatera-
lisme altijd gericht geweest op het behoud van de bestaande 
verhoudingen. De Bondsrepubliek als een status quo macht. 
Dat maakt de politiek van de Duitsland zeer conserverend. De 
Duitse cultuur is risicomijdend. Liever het bewaren van een 
imperfecte status quo, dan het experiment van een nieuwe 
orde met onbekende risico’s. De Chinese ambities en asserti-
viteit en het Russische revanchisme maken echter een derge-
lijke op dialoog gerichte pacificerende politiek in de oude vorm 
feitelijk onmogelijk. Berlijn heeft nog geen antwoord gevonden 
op de vraag hoe je op een agressieve revisionistische politiek 
moet reageren. Daar komt nog bij dat de historische, bijzon-
dere relatie met Rusland diep in de Duitse politieke cultuur 
verankert ligt. 

De reflex is daarom onmiddellijk dat de special relationship 
juist in een crisis zoals deze niet in gevaar moet worden ge-
bracht. Het zoeken van de dialoog is mooi, maar het Duitse 
conserverende multilateralisme loopt bij de Russische oor-
logsdreiging snel tegen grenzen aan zonder dat Berlijn zelf 
een alternatieve strategie heeft ontwikkeld. Ook op Europees 
niveau is Duitsland vooral de moderator geweest en de mana-
ger die de EU door crises loodst. De Duitse politieke cultuur 
heeft bovendien een sterk incrementeel karakter. Het voor-
touw nemen voor het nadenken en vinden van steun voor een 
nieuwe Europese structuur, is in Berlijn minder ontwikkeld. 
Grote visionaire plannen komen toch eerder uit Parijs. Hoe-
wel het coalitieakkoord Europese ambities uitstraalt, kunnen 
we niet verwachten dat de altijd zeer voorzichtige Olaf Scholz 
prominent de Bühne betreedt om Europese vergezichten te 
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schilderen. Hoewel ervan gesproken wordt dat Duitsland zich 
van een status quo macht tot een Reformmotor dient te trans-
formeren, zal Scholz zich toch eerder als een bekwaam crisis-
manager en moderator ontwikkelen.11

Ten derde: Het Duitse multilateralisme is altijd gericht op het 
incorporeren van allen. Een soort all-inclusive multilateralis-
me. Maar deze vorm is op mondiaal niveau steeds moeilijker 
vol te houden door de toegenomen tegenstellingen en zeker 
ook doordat er geen consensus meer is over de waarden 
waarop politieke systemen en internationale samenwerking 
gestoeld dienen te zijn. Als civilian state vormen waarden van 
mensenrechten en rechtsstatelijkheid de kern van de Duit-
se perspectief op politiek. Maar wat te doen met staten die 
deze waarden niet onderschrijven? De kritische dialoog die 
Duitsland de afgelopen twee decennia met Rusland en China 
voerde, heeft niet echt iets opgeleverd. Daarom wordt nu in 
Berlijn gesproken over een ‘op regels gebaseerd multilatera-
lisme’. Het multilateralisme kan daarmee geen vrijbrief zijn 
voor kritiekloze samenwerking met landen die deze waarden 
niet onderschrijven. Maar wat het alternatief voor deze landen 
is, blijft vooralsnog vaag. Nu China als een ‘systeemconcur-
rent’ wordt aangeduid, zal er wellicht sprake zijn van een meer 
kritische toonzetting, maar wel zo dat dit de economische be-
langen niet zal schaden. 

HOE NU VERDER? 
Ook op Europees niveau staat Berlijn telkens weer voor het 
dilemma van de poging alle lidstaten bij elkaar te houden en 
het niet accepteren van grove schendingen van de rechtstaat. 
Bovendien is de Duitse wens tot verdergaande integratie on-
der het huidige gesternte nauwelijks te realiseren. Om daad-
werkelijk vooruitgang te kunnen boeken is daarom aan kleine-
re coalities van landen die willen niet te ontkomen. Dat zou 
betekenen een afscheid van de consensusoriëntering die de 
Duitse politiek altijd zo heeft gekenmerkt. Berlijn niet langer 
als de moderator en mediator maar als een actieve smeder 
van coalities. Een Europa van meerdere snelheden dus.  Deze 
optie wordt in het regeerakkoord uitdrukkelijk genoemd. Het 
blijft afwachten of ook daadwerkelijk stappen in die richting 
gezet zullen worden. 

Kortom, het Duitse multilateralisme is aan een grondige revi-
sie toe, om klaar te zijn voor de nieuwe verhoudingen in Euro-
pa en de wereld. Of Duitsland erin zal slagen een nieuwe rol te 
vinden die leidend is in plaats van volgend, actief op vernieu-
wing gericht in plaats van status quo conserverend en bereid 
is daarvoor ook conflicten aan te gaan, is een open vraag. De 
Oekraïnecrisis overviel de nieuwe regering al direct bij haar 
installatie en kwam dus te vroeg om al nieuwe lijnen uitgezet 
te hebben. Wat we zien is dat het klassieke dilemma van het 

Konrad Adenauer was politicus voor het CDU. Hij was van 1949 tot 1963 bondskanselier van Duitsland. Wat onder Adenauer begon als een pragmatische politiek van Westinte-
gration, werd in de loop van de tijd meer en meer geïnternaliseerd en beschouwd als de kern van de Duitse buitenlandse politieke identiteit.  Afgebeeld staat Adenauer tijdens 
een partijbijeenkomst van het CDU in 1966 (foto: Flickr/ Jared Enos/ (CC BY-NC-ND 2.0)
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nie wieder zich weer in alle hevigheid aandient. Nooit meer al-
leen, leidt tot de wens als trouwe en betrouwbare bondgenoot 
gezien te worden en het nie wieder Krieg verzet zich tegen mi-
litaire macht inclusief het leveren van defensieve wapens aan 
Oekraïne. Bovendien leiden de afhankelijkheid van Russisch 
gas en de oude Duitse (en in het bijzonder: de SPD) speciale 
relatie met Rusland tot een aanvankelijk slechts schoorvoe-
tend volgen van het robuuste antwoord dat het Westen onder 
leiding van de VS wil geven. 

Het zuinige optreden van Scholz en de weigering om in eer-
ste instantie Nord Stream 2 in de mond te nemen leidde tot 
toenemende irritatie en openlijk uitgedragen twijfels aan de 
betrouwbaarheid van de Bondsrepubliek. De kritiek hield on-
voldoende rekening met de historische gevoeligheid die het 
een Duitse bondskanselier welhaast onmogelijk maakt om 
ferm in termen van hard power te spreken. Maar feit is wel 
dat de Duitse Ostpolitik gericht op handel en dialoog, Moskou 
op geen enkele manier heeft geremd in zijn agressieve revi-
sionistische politiek. Nu Rusland de Oekraïne is binnengeval-
len staat Berlijn met lege handen wat betreft zijn traditionele 
Ruslandpolitiek. Hier stuiten ook de concepten van Zivilmacht 
en multilateralisme op hun grenzen. Omdenken is onvermijde-
lijk. Hoe te handelen in een wereld die meer en meer geken-
merkt wordt door geopolitiek machtstreven.  Alleen op dialoog 
zetten, zonder echte machtsinstrumenten achter de hand te 
hebben en de bereidheid deze ook in te zetten, is geen op-
tie meer. Deze boodschap heeft Olaf Scholz goed begrepen, 
getuige zijn indrukwekkende rede in de Duitse Bondsdag op 
zondag 27 februari tijdens een speciale zitting gewijd aan de 

Russische oorlog in Oekraïne. Hier kondigde hij een meervou-
dige paradigmawisseling in de Duitse politiek aan, door aan 
te kondigen dat Duitsland wapens aan Oekraïne gaat leveren 
en het budget voor defensie sterk gaat ophogen tot twee pro-
cent van het bbp, inclusief een speciaal investeringsfonds van 
maar liefst honderd miljard Euro. In de strijdvaardige rede, 
die natuurlijk ingegeven was door de ontzetting over het bru-
tale Russische optreden en tot doel had de aan vele kanten 
in twijfel getrokken solidariteit met Oekraïne te bevestigen, 
sprak Scholz van een cesuur. Het lijkt er dus op dat Poetin 
iets bereikt heeft wat tot dan toe haast voor onmogelijk werd 
gehouden: een fundamentele  koerswijziging en daarmee het 
afscheid nemen van de ingetogen en bemiddelende rol die 
Duitsland altijd zo dierbaar was.  Of Berlijn ook op langere 
termijn deze nieuwe assertieve houding weet vast te houden 
is vooralsnog een open vraag. Het oude multilateralisme was 
voor de Bondsrepubliek namelijk zo succesvol en is zo diep in 
het DNA van de Duitse politieke cultuur ingebakken, dat het 
zwaar zal vallen daar definitief afstand van te nemen. 
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teit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit der 
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