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ANALYSE

Duitse-Franse reflexen in 
internationaal beleid: 
samenwerken in crisistijd

Het zag er goed uit voor de Frans – Duitse relatie. Olaf Scholz had tijdens de verkiezingscampagne beloofd dat hij, als 
hij kanselier zou worden, direct op Frankrijk zou afstappen om samen te werken aan de versterking van de Europese 
soevereiniteit. Hij sprak over een historisch gegroeide verantwoordelijkheid. En ook Emmanuel Macron van zijn kant 
had alle reden om tevreden te zijn. Tijdens een gezamenlijke persconferentie begin februari benadrukte hij dat de 
Franse regering al langer samenwerkt met Scholz in verschillende structurele projecten. ‘Als minister van Financiën 
had hij een beslissende rol bij het Coronaherstelfonds. Het is geen nieuwe ontdekking: wij kennen elkaar al.’ Scholz 
van zijn kant benadrukte dat hij Macron al als burgemeester van Hamburg had ontmoet, maar ook als gevolmachtigde 
voor de culturele betrekkingen in het Frans-Duitse vriendschapsverdrag, beter bekend als het Élysée-verdrag, en als 
minister van Financiën. 

In dit artikel wil ik laten zien hoe Frankrijk en Duitsland vaak 
anders reageren op crisissituaties, maar dat zij er uiteinde-
lijk vrijwel altijd alsnog uitkomen, al was het alleen al vanuit 
het besef dat ze een gezamenlijk besluit moeten nemen. Ze 
zijn tot elkaar veroordeeld. Daarbij is het van het grootste be-
lang dat actoren elkaar kennen. In de regel zie je bij Franse 
presidenten vaak dat ze na aantreden eerst een periode van 
gewenning nodig hebben alvorens zij een ingang in de Duitse 
politiek vinden. Intensieve samenwerking komt vaak pas na 
enkele jaren aftasten tot stand. Ik zal proberen inzichtelijk te 
maken waarom. 

VERSCHILLEN IN BELEID
Ook aan het begin van het nieuwe kabinet-Scholz kwamen 
tegenstellingen met Frankrijk aan het licht, bijvoorbeeld op 
het gebied van de vergunningen voor wapenexporten, die 
volgens de Duitse nieuwe minister van Buitenlandse Zaken 
Annalena Baerbock pas afgegeven kunnen worden nadat de 
mensenrechten in een land tegen het licht zijn gehouden. 
De Franse ambassadeur Anne-Marie Descôtes had zich al in 
2019 beklaagd over de afhankelijkheid van de willekeur van 
binnenlandspolitieke debatten in dit dossier.1 Die zorg was 
met de benoeming van Baerbock zeker niet weggenomen. De 

verschillen in energiepolitiek kwamen aan het licht toen de 
Europese Commissie een taxonomie van duurzame energie 
opstelde, waarbij zowel gas als kernenergie het label duur-
zaam meekregen. 

Dat was tegen het zere been van de Groene minister Robert 
Habeck, die aan het begin van zijn termijn niet zomaar ak-
koord kon gaan met het label duurzaam voor kernenergie, 
daar waar de Groenen zichzelf zo hebben verbonden met de 
Duitse Atomausstieg. Opmerkelijk was dat bondskanselier 
Scholz eerder, als minister van Financiën, had ingestemd 
met deze taxonomie, wetend dat Duitsland en Frankrijk een 
andere energiemix hebben. Uiteindelijk is hier een compro-
mis gevonden die alle partijen tevreden moet houden. Het 
groene label is nu van ‘tijdelijke’ aard geworden, gas tot 
2035, kernenergie tot 2045. Bovendien is afgesproken dat 
de energiesector zelf bijdraagt aan de overgang naar een 
klimaatneutrale economie. En ook de Franse ideeën over ver-
soepeling van het Stabiliteits- en Groeipact, van het strikte 
EU-begrotingskorset, stuiten op verzet, dit keer van de Duitse 
liberale minister van Financiën Christian Lindner, voor wie 
een strikt begrotingsbeleid juist tot de kerncompetenties van 
de politiek behoren. 

Hanco Jürgens



Atlantisch perspectief   31

Maar de verschillen in politieke cultuur werden het meest 
duidelijk bij de diplomatieke offensieven om de Oekraïne-
oorlog te voorkomen. Beide landen reageerden verschillend 
op de onverwacht snelle Russische troepenopbouw aan de 
Oekraïense grens. Ze vielen in hun reactie terug op oude 
reflexen. Pas nadat de Russische invasie op 24 februari be-
gon, en de noodzaak om op één lijn te komen groot was, 
werden de verschillen snel overbrugd. 

OORLOG IN OEKRAÏNE
Voor Macron was de Oekraïne-crisis in eerste instantie aan-
leiding om langdurig met Poetin te praten over de Europese 
veiligheidsorde, een thema dat hem na aan het hart ligt. 
Op 7 februari zat hij meer dan vijf uur met hem aan tafel 
om van gedachten te wisselen over de veranderende Euro-
pese veiligheidsorde. Je vraagt je af of Vladimir Poetin nu 
de meest aangewezen kandidaat was om het daar over te 
hebben. Maar voor Macron past het goed in zijn denken over 
Europese soevereiniteit.2 Hij zag het als een kans om als 
president tot president te praten over vragen die boven het 
hoog oplopende conflict on the ground uitstijgen. Als perma-
nent lid van de VN-Veiligheidsraad en als kernmacht voelt 

Frankrijk zich immers mede verantwoordelijk voor de grotere 
veiligheidsvraagstukken in de wereld. En inderdaad, na de 
Russische invasie van Oekraïne, staan nu de vredes- en vei-
ligheidsvraagstukken voor geheel Europa op het spel. Hoe-
wel het niet meteen leidde tot protest bij de bondgenoten, 
kunnen we rustig aannemen dat dit eerdere bezoek van Ma-
cron aan Poetin tot ergernis in diverse Europese hoofdste-
den heeft geleid.3 

Voor Duitsland is het eerder van belang om het conflict zo 
klein mogelijk te houden. Duitsland is nucleair gezien af-
hankelijk van de veiligheidsparaplu van de VS. Bovendien 
is Duitsland vele malen meer dan Frankrijk afhankelijk van 
Russisch gas om de juiste energiemix te kunnen handhaven. 
Daarnaast heeft Duitsland als handelsland grote belangen 
in Centraal- en Oost-Europa. De Bondsrepubliek heeft daar-
om als eerste impuls om de boel bij elkaar houden en om 
te onderhandelen tot het bittere eind. Bovendien heeft het 
land een sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar Rusland toe 
vanwege de twee wereldoorlogen, waarin Rusland buitenpro-
portioneel veel heeft geleden. 

Ook aan het begin van het nieuwe kabinet-Scholz kwamen tegenstellingen met Frankrijk aan het licht. Bijvoorbeeld toen de Europese Commissie zowel gas als kernenergie het 
label duurzaam gaf. De Duitse (Groene) minister Robert Habeck kon aan het begin van zijn termijn niet zomaar akkoord kon gaan met het label duurzaam voor kernenergie. 
Afgebeeld staat de inmiddels afgekoppelde kerncentrale in het Beierse Gundremmingen (foto: MB.photostock / Shutterstock.com) 
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Traditioneel hebben Duitse politici vaak het idee dat ze tot 
het laatste moment nog een ingang hebben bij autoritaire 
regimes. De kersverse minister van Buitenlandse Zaken An-
nalena Baerbock reisde op 19 januari, een maand na haar 
benoeming, naar Moskou in de hoop het land te verleiden 
tot de-escalatie door een gezamenlijke klimaat- en energie-
politiek aan te bieden. Dat was een gewaagde onderneming. 
Als eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken 
maakte ze bepaald een goede indruk, hoewel haar bood-
schap niet echt landde in Moskou, noch werd opgemerkt in 
de Angelsaksische pers (en dus ook niet echt in Nederland 
aankwam). Uiteindelijk werd het een drama voor de Duitse 
buitenlandse politiek. De Duitse breed gedeelde consensus 
om geen wapens te leveren aan crisisgebieden leidde vooral 
tot misverstanden. Na een dringend beroep van Oekraïne om 
wapens te leveren ging het mis. Het land had onder meer 
gevraagd om honderdduizend helmen en om gevechtskle-
ding om reservisten te bewapenen. Duitsland besloot daar-
op vijfduizend helmen te leveren. Waarop de burgemeester 
van Kiev, Vladimir Klitsjko, smaalde dat de volgende levering 
uit kussenslopen zou bestaan. Daarnaast blokkeerde Duits-
land een wapenleverantie van Estland aan Oekraïne en vloog 
Groot-Brittannië bij de eigen wapenleveranties aan Oekraïne 
met een boog om Duitsland heen (zonder dat Duitsland daar-
om had gevraagd). 

Pas toen Rusland overging tot de invasie van Oekraïne maak-
te Duitsland onder grote druk van de bondgenoten een dries-
lag. Tijdens een bijzondere zitting van de Bondsdag kondigde 
bondskanselier Scholz op 27 februari aan: 

• om toch antitank- en luchtafweerraketten te le-
veren aan Oekraïne; 

• om mee te werken aan de uitsluiting van Rus-
sische banken van het internationale betalings-
verkeer via Swift, nadat eerder al was besloten 
om Nord Stream 2 niet te certificeren; 

• om 100 miljard euro extra te besteden aan de-
fensie. 

Dat was niet alleen voor Duitsland een enorme omwente-
ling, ook voor de EU. Sindsdien zoekt Ursula von der Leyen 
bewust het podium. Dat kan alleen als de lidstaten op één 
lijn zitten. Het voorbeeld is illustratief voor de Frans-Duitse 
samenwerking. Beide landen hebben zo hun eigen reflexen, 
maar als het erop aankomt werken ze nauw samen. 

PATRONEN VAN GEWENNING
 
 Mercozy

Hoezeer Frankrijk en Duitsland steeds opnieuw op elkaar 
aangewezen zijn, en zich steeds opnieuw naar elkaar toe 
bewegen, is goed te illustreren door de wijze waarop nieuw 

aantredende Franse presidenten eerst een eigen agenda 
ontwikkelen om pas na verloop van tijd een draai richting 
Duitsland maken. Er lijkt hier, zeker sinds François Mitter-
rand, sprake van een patroon: Franse presidenten beginnen 
hun termijn vol overtuiging met het uiteenzetten van een 
eigen program en eindigden hun presidentschap in nauwe 
samenwerking met de Duitse bondskanselier. Dat gold in 
ieder geval ook voor Nicolas Sarkozy, wiens samenwerking 
met Merkel zelfs ‘vereeuwigd’ werd onder de noemer van 
‘Merkozy’. Maar die nauwe samenwerking was op de keeper 
beschouwd maar van korte duur. Pas toen de Griekse staats-
schuldencrisis hoog opliep groeiden Merkel en Sarkozy naar 
elkaar toe. In de nacht van 9 mei op 10 mei 2010 besloten 
de EU-regeringsleiders tot de oprichting van een reddings-
fonds voor Griekenland. Vanaf dat moment ging het snel. De 
ene na de andere nieuwe begrotingscontrolemaatregel werd 
ingevoerd in de eurozone. Merkozy had een grote impact, 
niet in de laatste plaats op het Nederlandse Europabeleid, 
waar de angst voor een de Frans-Duitse as altijd groot is. 
De intensieve samenwerking duurde precies twee jaar en vijf 
dagen. Op 15 mei 2012 moest Sarkozy het stokje overdra-
gen aan zijn rivaal François Hollande en begon het Franse 
gewenningsproces opnieuw. 

 Merkhollande

François Hollande had zich in zijn verkiezingscampagne te-
gen de rigide EU-bezuinigingskoers gekeerd, waardoor Duits-
land een opmerkelijke rol in de Franse verkiezingscampagne 
speelde. Waar Sarkozy voor een Duits model stond, keerde 
Hollande zich ervan af. Logisch dus dat de Frans – Duitse 
samenwerking onder Hollande niet meteen van harte verliep. 
Toch zien we ook bij het tandem ‘Merkhollande’ - een term 
die wat plichtmatig volgde op ‘Merkozy’ - een intensieve sa-
menwerking ontstaan onder druk van de internationale om-
standigheden. In 2014 verschenen er, vier dagen na de Olym-
pische Spelen in Sotsji, onverwacht groene kikvorsmannen 
op de Krim en kwam de Russische minderheid in Oost-Oek-
raïne in opstand. Terugkerend overleg tussen Merkel, Hollan-
de, Poetin en Porosjenko, dat bekend werd onder de naam 
Normandië-format, mondde uit in twee Minsk-akkoorden, die 
moesten leiden tot een wapenstilstand in Oost-Oekraïne en 
een regeling voor de door Rusland gesteunde ‘volksrepublie-
ken’ Donetsk en Luhansk. Hoewel het handhaven van deze 
akkoorden lastig bleek, inmiddels onmogelijk, was dit wel 
het begin van een hernieuwde Frans-Duitse samenwerking. 
Dat werd begin 2015 bevestigd met sterke beelden van Mer-
kel en Hollande gearmd wandelend op de Champs-Élysée na 
de afschuwelijke aanslag op het satirische tijdschrift Charlie 
Hebdo. Toch werd het nooit een innige band. Merkel en Hol-
lande vonden elkaar in juni 2015 nog wel in een oplossing 
voor een volgende Griekenland-crisis, maar de samenwer-
king tijdens de vluchtelingencrisis verliep minder goed. Hol-
lande zegde Merkel beperkt hulp toe waardoor Duitsland er 
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grotendeels alleen voor stond. Hollande’s termijn liep onder 
een weinig gelukkig gesternte in mei 2017 af, zijn eigen par-
tij in totale wanhoop achterlatend. 
 
 Mercron

Met Emmanuel Macron begon de geschiedenis van voren 
af aan. Anders dan bij zijn voorgangers richtte hij zich me-
teen op Berlijn. Zijn prominente lezing voor studenten aan de 
Sorbonne hield hij niet voor niets vlak na de Duitse verkie-
zingen met het doel om de aanstaande Duitse coalitieonder-
handelingen direct te beïnvloeden. Maar Merkels antwoord, 
middels een interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
kwam dusdanig laat en was dusdanig gedetailleerd dat er uit-
eindelijk niet veel van de plannen terecht kwam. Het duurde 
uiteindelijk zelfs drie jaar voordat Merkel en Macron elkaar 
vonden tijdens de COVID-crisis met het voorstel voor het Co-
rona-herstelfonds, in het Brusselse jargon bekend als Next-
GenerationEU. De relatie ‘Mercron’ - een term die nauwelijks 

in omloop was – is achteraf bezien complex en veelzijdig. Het 
is een relatie die vanuit meerdere perspectieven kan worden 
belicht. Met de beelden van de Frans-Duitse vriendschap zat 
het goed. De innige vriendschap werd op roerende wijze vast-
gelegd bij het afscheid. Nadat Macron Merkel de hoogste 
onderscheiding van Frankrijk, het Légion d’Honneur, uitreikte 
volgde een verlegen knuffel in de schouder van Macron die 
menig twitterhart sneller deed kloppen. 

Maar de mooie beelden kunnen niet verhullen dat het op me-
nig EU-beleidsterrein niet is gelukt om doorbraken te force-
ren. Van de door Macron zo gewenste structurele hervormin-
gen van de eurozone is het niet gekomen, van de bankenunie 
hebben we zelfs niets gehoord en is er geen nieuwe regeling 
voor de herverdeling van vluchtelingen. Wel veranderde het 
veiligheidsbeleid langs de EU-buitengrenzen, met meer geld 
voor Frontex, het EU-agentschap dat hiervoor verantwoorde-
lijk is. Nieuw waren ook de pushbacks van vluchtelingen die 
vanuit Libië de Middellandse Zee over probeerde te komen. 

De verschillen in politieke cultuur werden het meest duidelijk bij de diplomatieke offensieven om de Oekraïne-oorlog te voorkomen. Duitsland en Frankrijk reageerden ver-
schillend op de onverwacht snelle Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens. Afgebeeld staan Russische tanks tijdens een oefening in Belarus in 2016 (foto: Maksim 
Safaniuk / Shutterstock.com)
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Maar je mag hopen dat zowel Merkel als Macron op dit punt 
niet trots terugkijken, daar het desastreuze gevolgen had 
voor de vluchtelingen zelf die in onmenselijke kampen wer-
den opgevangen en berooid huiswaarts keerden (als ze er 
ooit aankwamen). 

Vooral in 2019 liepen de Franse en Duitse wegen uiteen, 
toen Macron de toelatingsgesprekken van westelijke Bal-
kanstaten tot de EU blokkeerde, hij zonder vooroverleg voor-
stelde om de sancties tegen Rusland te versoepelen om te 
komen tot een nieuwe EU-Oost-politiek en hij de NAVO ‘her-
sendood’ noemde, waarmee hij Donald Trump de gelegen-
heid bood om diens toch al kritische standpunt over de NAVO 
nog verder aan te scherpen. Bovendien bleek in 2019 dat 
Frankrijk – samen met Rusland – de Libische generaal Khali-
fa Haftar met wapens steunt, die in het Oosten van Libië de 
dienst uitmaakt, terwijl de EU en de VN achter premier Fayez 
Al Sarraj in Tripoli staat. Geen verheffend beeld. 

CORONAHERSTELFONDS
De coronacrisis leidde uiteindelijk alsnog tot de zo vurig ge-
wenste samenwerking. Het is belangrijk om daar wat dieper 
op in te gaan omdat de totstandkoming van het coronaher-
stelfonds veelzeggend is voor de Frans-Duitse samenwer-
king. Algemeen wordt aangenomen dat daarbij de Franse 
president in the lead was, ook omdat hij in een interview in 
de Financial Times van 16 april 2020 aankondigde dat de 
EU uiteen zou vallen als er geen financiële solidariteit wordt 
getoond in de vorm van een ‘joint virus recovery fund’.4 Maar 
de Duitsers waren al heel vroeg overtuigd van de noodzaak 
van een dergelijk initiatief. Angela Merkel sprak al op 6 april 
over uitzonderlijke maatregelen die noodzakelijk zijn om te 
nemen in deze crisis, die vergelijkbaar is met een natuur-
ramp, en ze noemde daar uitdrukkelijk ook artikel 122 van 
het Europees Verdrag bij.5 In dit artikel is vastgelegd dat in 
het geval van een natuurramp de EU in staat moet zijn om 
uitzonderlijke maatregelen te nemen.

Voor Macron was de Oekraïne-crisis in eerste instantie aanleiding om langdurig met Poetin te praten over de Europese veiligheidsorde, een thema dat hem na aan het hart ligt.
Op 7 februari zat hij meer dan vijf uur met hem aan tafel om van gedachten te wisselen over de veranderende Europese veiligheidsorde. Afgebeeld staan beide leiders tijdens de
ontmoeting in het Kremlin (foto: Kremlin / Wikimedia Commons / CC-BY 4.0)
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Een belangrijke aanwijzing dat Duitsland een zeer belangrijke 
bijdrage had aan dit initiatief, zo niet in the lead was, blijkt 
uit de creatieve wijze waarop Next Generation EU is opgezet. 
Naast de leningen, waarom veel te doen is geweest, gaat 
het om een herverdelingsmechanisme, waarbij alle lidstaten 
inleggen, de sterkeren meer dan de zwakkeren, en ook alle 
lidstaten profiteren, de zwakkeren meer dan de sterken. Dit 
herverdelingsmechanisme is zeer vergelijkbaar met de ma-
nier waarop de Duitse deelstaten onderling herverdelen vol-
gens de Königsteiner sleutel. De sterke deelstaten, zoals Bei-
eren en Baden-Württemberg, dragen relatief het meeste bij. 
De zwakkere deelstaten, zoals Mecklenburg-Voor-Pommeren 
of Sleeswijk-Holstein, profiteren het meest. In die zin is Next 
Generation EU sterk verwant aan Duitse federale mechanis-
men. En dat is niet helemaal onlogisch, aangezien Scholz’ 
chefeconoom Jakob von Weizsäcker ook een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij de totstandkoming van het herstelfonds. 

Scholz trok binnen de Eurogroep nauw op met zijn Franse 
collega Bruno Le Maire. Pas toen er in mei binnen de Euro-
groep geen overeenstemming bleek, onder meer door felle 
tegenstand van de Nederlandse minister Hoekstra, traden 
Merkel en Macron naar buiten met hun voorstel. Wat we hier-
van kunnen leren is dat Frankrijk en Duitsland goed kunnen 
samenwerken als ze elkaar vinden op hun beider voorwaar-
den. Franse voorstellen moeten vertaald worden naar Duitse 
snit en andersom. En dan moet er ook nog onderhandeld 
worden met andere lidstaten die voorstellen kunnen blokke-
ren. Maar voor vernieuwing in de EU is overeenstemming van 
Frankrijk en Duitsland uiteindelijk wel een voorwaarde. 

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN
Waar 2016 een rampjaar was voor de EU vanwege het Br-
exit-referendum en de verkiezing van Trump, kwam aan deze 
instabiliteit begin 2021 een einde. Het Brexit-akkoord en de 
verkiezing van president Biden brachten een korte periode 
van rust en bezinning. Na veel vertraging werd op 9 mei 
2021, de dag van Europa, de Conferentie over de Toekomst 
van Europa ingesteld. Nieuwe energie zou vrijkomen voor 
noodzakelijke veranderingen, die extra urgent waren na de 
Brexit en na Trump. Algemeen gedacht werd dat na de Duit-
se Bondsdagverkiezingen en de Franse presidentsverkiezin-
gen alle energie zou vrijkomen voor verandering in de EU, al 
enigszins voorbereid door de Conferentie over de Toekomst 
van Europa. Als EU-voorzitter toonde Emmanuel Macron zich 
ambitieus. Hij kondigde een meer humaan en democratisch 
Europa aan dat de Europese soevereiniteit versterkt door 
een collectief veiligheidspact met bescherming van de bui-
tengrenzen, door een versterking van het Europese model 
met minimum lonen en transparantie over salarissen, door 
investeringsplannen en een Europese industriepolitiek met 
aandacht voor digitalisering en klimaat. Wat hiervan terecht-
komt is ongewis. Veel plannen zullen anders worden inge-
vuld. Zo zal de enorme vluchtelingenstroom uit Oekraïne 

de druk op de lidstaten sterk vergroten om de door Macron 
aangekondigde definitieve regeling voor de herverdeling van 
vluchtelingen alsnog te realiseren. Mogelijk biedt de crisis 
juist een oplossing, maar het kan ook zijn dat het nog moei-
lijker wordt om tot een compromis te komen over de Syrische 
vluchtelingen die al jaren in Griekse kampen wachten op be-
tere tijden.

Toch ben ik uiteindelijk niet pessimistisch over de Frans-Duit-
se samenwerking. Het is te vroeg om te voorspellen, maar 
de kans dat Macron de presidentsverkiezingen in crisistijd 
zal winnen is redelijk groot. Macron en Scholz weten inder-
daad wat ze aan elkaar hebben. En, zoals hier ook uitgebreid 
is belicht, juist in crisistijd weten Frankrijk en Duitsland el-
kaar te vinden. Bovendien zijn de voorbereidingen voor ver-
anderingen in de EU met de Conferentie over de Toekomst 
van Europa wel degelijk in werking gezet. Mocht Macron de 
verkiezingen verliezen, dan kunnen we in lijn met het voor-
gaande verwachten dat een nieuwe Franse president eerst 
tijd nodig heeft om te wennen aan de in zoveel opzichten 
bekende, maar in andere opzichten niet altijd begrepen bes-
te buur. 

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut 
Amsterdam en fellow van het Montesquieu Instituut in Den Haag. In 2017 
publiceerde hij samen met Ton Nijhuis De vleugels van de adelaar, Duitse 
kwesties in Europees perspectief. Jürgens houdt zich bezig met de moderne 
geschiedenis van Duitsland in Europees perspectief.  
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