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Het einde van een 
tijdperk of niet? 

Het vertrek van Angela Merkel als bondskanselier werd in het najaar van 2021 veelvuldig geduid als het einde van 
het tijdperk. Drie dagen voor de Bondsdagverkiezingen van 26 september 2021 stelde NRC Handelsblad in het hoofd-
redactioneel commentaar ‘zonder Merkel begint een nieuw tijdperk – hoe dan ook.’1 Op de dag van de eigenlijke 
machtsoverdracht, 8 december 2021, kopte de New York Times ‘Angela Merkel’s political life in pictures: the end of 
an era’.2 Op oudjaarsdag stelde de Tagesschau: ‘in diesem Jahr ging eine Ära zu Ende.‘3 Deze mediale ervaring van een 
waterscheiding in de Duitse politiek is op het eerste gezicht begrijpelijk. Na zestien jaar vertrok de regeringsleider die 
Duitsland – en ten dele ook Europa – met competentie, empathie, kalmte, principes en zonder opsmuk door opeen-
volgende crises had geloodst: de economische crisis, eurocrisis, spanningen rond Oekraïne, terroristische aanlagen, 
vluchtelingencrisis en pandemie, in een ogenschijnlijk steeds instabieler wordende wereld als gevolg van verschui-
vingen in het internationale systeem, de opkomst van populisme, de crisis van de liberale democratie en klimaatver-
andering. Bovendien: als voormalige DDR-burger wier politieke carrière door de val van de Berlijnse muur mogelijk 
was geworden en sindsdien op het hoogste niveau van de Duitse politiek had geopereerd, belichaamde Merkel ook de 
Duitse geschiedenis sinds 1989. Met haar vertrek kwam ogenschijnlijk ook aan dit tijdvak een einde en begon een 
ongewisse toekomst. 

De vraag is echter of het vertrek van Merkel wel als het einde 
van een tijdperk moet worden begrepen. Weliswaar treedt 
met Olaf Scholz een andere kanselier aan, is zijn kabinet 
van een andere samenstelling met de daarbij behorende 
beleidswijzigingen, maar zijn er ook institutionele, structure-
le en personele continuïteiten aan te wijzen die deze breuk 
relativeren. Dit leidt tot een tweede en belangrijkere vraag: 
waarom wordt het vertrek van Merkel überhaupt als het ein-
de van tijdperk geduid? Een dergelijke waarneming is niet 
uniek: ook bij het vertrek van eerder lang-zittende kanseliers, 
zoals Otto von Bismarck, Konrad Adenauer en Helmut Kohl 
waren soortgelijke geluiden te horen. Dit doet vermoeden 
dat een dergelijke reactie wijst op dieperliggende oorzaken 
en niet exclusief met de persoon van Merkel verbonden zijn. 
Het antwoord op deze vraag is daarom belangrijk, omdat het 
inzicht biedt in hoe een politieke cultuur – volgens de Ame-
rikaanse politicoloog Sidney Verba het geheel van opvattin-

gen, symbolen en waarden die het raamwerk van de politiek 
bepalen en subjectieve oriëntatie bieden – breukervaringen 
waarneemt en eventueel omzet in politiek handelen.4 Ik stel 
dat hiervoor drie verklaren zijn: de rol van specifieke emoties 
in de Duitse politieke cultuur, de wijze waarop de eigen tijd 
in temporele zin wordt begrepen en de zelfpresentatie van 
Duitse kanseliers door middel van specifieke legitimerings-
strategieën, die op hun beurt de beide eerstgenoemde ver-
klaringen cultiveren. 

SICHERHEIT EN ANGST 
Tot pakweg een decennium geleden werd de naoorlogse 
West-Duitse geschiedenis vaak als een success story gezien: 
na het verlies van twee wereldoorlogen en de totale ineen-
storting van de samenleving in 1945, slaagde de Bondsre-
publiek Duitsland er binnen enkele decennia in zich tot een 
liberale democratie, betrouwbare bondgenoot en economi-

Frederik Frank Sterkenburgh

Het vertrek van Merkel in politiek-cultureel perspectief



Atlantisch perspectief   43

sche macht te ontwikkelen. Op twee manieren hebben histo-
rici kanttekeningen geplaatst bij dit master narrative. Eckart 
Conze heeft het streven naar Sicherheit – wat als zowel vei-
ligheid en zekerheid vertaald kan worden – als bepalend voor 
de naoorlogse Duitse geschiedenis gekenmerkt. Sicherheit 
is hierbij een antropologische of psychologische behoefte 
of waarde van individuen en collectieven en middel om de 
politiek vorm te geven. Dat Sicherheit in opeenvolgende de-
cennia in de Duitse politieke cultuur ander werd gedefinieerd 
spreekt voor zich; terwijl deze in de jaren vijftig nog vooral 
ontaardde in sociaal patriarchalisme en een autoritaire po-
litieke stijl als gevolg van de grote veranderingen en moder-
nisering direct na 1945, werd Sicherheit in latere decennia 
vooral een drijfveer om de materiële welvaart te garanderen, 
de openheid van de toekomst te overwinnen en reactie op 
het terrorisme van de late jaren zeventig en individualisering 
en losser wordende sociale structuren in de jaren tachtig.5 
Daarentegen ziet Frank Biess de naoorlogse geschiedenis 
vooral gekenmerkt door angst: voor hernieuwde oorlog of 
moreel verval, economische en sociale modernisering, de-
mocratisering en revolutie en zorgen om het milieu of de 
vrede.6

Hoewel Conze en Biess verschillende lezingen bieden van 
de naoorlogse Duitse geschiedenis geven, zijn deze werken 
ook complementair: angst en Sicherheit zijn vaak elkaar 
versterkende antropologische en psychologische gemoeds-
toestanden. Om twee redenen zijn deze master narratives 
hier belangrijk. Ten eerste maken deze inzichtelijk hoe in 
de Duitse politieke cultuur de sociale werkelijkheid wordt 
waargenomen en geduid. Ten tweede zijn deze master nar-
ratives, anders dan de werken van Hans-Ulrich Wehler en 
Heinrich August Winkler – die de Duitse geschiedenis lieten 
culmineren in een liberale democratie – open: het streven 
naar Sicherheit en angst tekent ook nu nog de Bondrepu-
bliek. Beide emoties voeden het verlangen naar continuïteit, 
stabiliteit en geborgenheid – althans, de suggestie hiervan 
– maar bepalen ook hoe veranderingen door, bijvoorbeeld, 
burgers en journalisten worden waargenomen. Het politieke 
afscheid van Merkel is zo’n verandering die via deze emoties 
wordt waargenomen: omdat Merkel gedurende haar ambts-
tijd als bondskanselier erin slaagde zichzelf te presenteren 
als garant voor stabiliteit, continuïteit en angsten voor gro-
te veranderingen wist te bezweren, kon haar vertrek worden 
waargenomen als een breuk in deze Sicherheit en angst voor 
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de ongewisse toekomst, te midden van een pandemie en 
aanhoudend populisme, aanwakkeren. Daarmee is nostal-
gie naar haar ambtsperiode welhaast voorgeprogrammeerd, 
zeker wanneer haar opvolger haar zelfpresentatie niet weet 
te reproduceren en op de emoties van de Duitse politieke 
cultuur weet in te spelen.  

HET DUITSE TIJDSBEELD   
De tweede verklaring is hoe in de Duitse politieke cultuur 
de eigen tijd in temporele zin begrepen wordt: het time-
scape. Dit sociologische begrip beschrijft de wijze waarop 
een cultuur of samenleving de eigen tijd ervaart en op grond 
hiervan een toekomsthorizon formuleert. Beatrice de Graaf 
heeft, met verwijzing naar het onderzoek van Barbara Adam 
en Ulrich Beck, erop gewezen dat als gevolg van technologi-
sche vooruitgang enerzijds en de opkomst van sociale media 
anderzijds, de wereld sinds de jaren tachtig in een specifiek 
timescape terecht is gekomen: dat van een extended present 
gekoppeld aan een closing of the future. Via sociale media 
leven mensen voortdurend in het hier en nu, maar worden 
ze tegelijkertijd onophoudelijk met allerlei imminente ram-
pen en risico’s geconfronteerd.7 Het gevolg van dit times-
cape is dat tal van veranderingen, zoals klimaatverandering 
en verschuivingen in het internationale systeem, niet worden 
waargenomen in een langetermijnperspectief, maar als een 
acuut en urgent evenement, een crisis. Volgens de socioloog 
Andreas Reckwitz is in de moderne samenleving een nieuwe 
middenklasse ontstaan voor wie uniciteit het belangrijkste 
is.8 Deze preoccupatie leidt ertoe dat, aldus Jürgen Kaube, 
elke ontwikkeling als crisis wordt ervaren.9 Dit doet overi-
gens niets af aan daadwerkelijke acute en urgente manifes-
taties van dergelijke veranderingen, zoals de toestroom van 
vluchtelingen in 2015. Het maakt evenwel duidelijk hoe dit 
timescape bijdroeg aan hoe Merkels ambtstijd werd waar-
genomen. Exemplarisch is hoe Ralph Bollmann de periode 
2008-2021, van de financiële crisis tot de pandemie en ver-
trek als kanselier, in zijn biografie omschreef: ‘Krisenjahre: 
de Weltpolitikerin.’10

Of deze typering terecht zal blijken, moet toekomstig histo-
risch onderzoek; hier gaat het om de vraag hoe een bepaald 
timescape ertoe leidt dat het vertrek van Merkel als een 
waterscheiding wordt ervaren. Hierbij is het belangrijk om 
te begrijpen dat de publieke persoon van Merkel mythische 
eigenschappen vertoont, wat ertoe dient de onoverzich-
telijkheid van de eigen tijd, als gevolg van opeenvolgende 
crises, te bezweren. Volgens de filosoof Hans Blumenberg 
zijn mythen narratieven met een vaste kern en een beperkt 
aantal variaties die ontstaan als middel om onbekendheid, 
angsten en waargenomen chaos te ontstijgen en de wereld 
in sterk gepersonaliseerde vorm van betekenis te voorzien.11 
De waarneming van Merkel als Krisenkanzlerin illustreert dit 
bij uitstek: anders dan ambtsperioden van haar voorgangers 
Kohl of Gerhard Schröder, die vaak verbonden worden met, 

respectievelijk, de Duitse eenwording en Europese integratie 
en sociaaleconomische hervormingen, is de regeringster-
mijn van Merkel vooral een reeks van crises waarop zij, in de 
waarneming althans, koel en beheerst reageerde. Tegelijker-
tijd markeerde haar vertrek uit de politiek het punt waarop de 
Duitse en Europese politiek nog steeds worstelde met een 
reeks aanhoudende problemen – populisme, pandemie, wat 
de mythische eigenschappen van haar persoon versterkte.  
Inderdaad stelt Bollmann ‘daß im Zentrum Europas, (…) eine 
Frau an der Macht war, die (…) eine vernunftgeleitete Politik 
zu verkörpern schien, entfaltete in den unruhigen Zeiten eine 
ungemein beruhigende Wirkung, für Deutschland und weit 
darüber hinaus‘.12 

MERKELS ZELFENSCENERING
Deze waarneming van Merkel als Krisenkanzlerin is ech-
ter niet alleen het product van de Duitse politieke cultuur. 
Veeleer is deze ook het resultaat van Merkels weloverwegen 
zelfenscenering. Dit verbaast wellicht, omdat in zowel histo-
risch onderzoek als in het publieke debat nogal eens wordt 
verondersteld dat Duitse kanseliers, mede als gevolg van de 
ervaringen van de periode 1933-1945, sobere, pragmatische 
en zakelijke politieke leiders dienen te zijn die iedere sugges-
tie van charisma vermijden. Deze veronderstelling is onjuist: 
naoorlogse kanseliers hebben veelvuldig en welbewust hun 
publiek persoon geconstrueerd. Dit verschafte hun agency 
en hielp bij het optreden als hoofd van een regeringscoali-
tie, in de federale structuur van de Bondsrepubliek en het 
genereren van steun bij de bevolking. Instrumenteel waren 
hierbij drie specifieke legitimeringsstrategieën: enscenerin-
gen die de publieke persoon van de kanselier vormgeven en 
de Duitse politieke cultuur cultiveren. Bij de eerste strategie 
presenteert de kanselier zich als patriarch of matriarch, die 
als een ‘landsvader’ of ‘landsmoeder’ voor Duitsland ‘zorgt’. 
Met de tweede strategie presenteert de kanselier zich als 
pragmaticus: mede als gevolg van de ervaringen van 1933-
1945 en de crises die de Bondsrepubliek vanaf de jaren 
zeventig troffen kan of wil de kanselier geen ideoloog zijn, 
maar is een pragmatisch, analytisch en sterk leider. Bij de 
derde strategie presenteert de kanselier zich als populair 
leider of met een duidelijke visie over het te voeren beleid 
of ambt. Geen van deze strategieën waren of zijn exclusief 
aan één kanselier gebonden, maar werden en worden door 
opeenvolgende kanseliers in steeds wisselende samenstel-
ling gebruikt.13 

Merkel gebruikte vooral de beide eerste strategieën om haar 
publieke persoon met succes vorm te geven. Instrumenteel 
voor Merkel was de vormgeving en controle over haar publie-
ke verschijning en waarneming. Zo legde zij zich kort na haar 
aantreden vast op een specifiek kapsel, kledingkeuze en li-
chaamstaal: het broekpak, met steeds wisselende kleur jas 
en de handen met vingertoppen op elkaar, de zogenoemde 
Merkel-Raute. Dit versterkte zij door specifieke uitspraken, 



Atlantisch perspectief   45

zoals de formulering van schwäbischen Hausfrau, waarmee 
Merkel tijdens de Bondsdagverkiezing van 2009 het belang 
van financieel-economische vlijt wilde onderstrepen en tege-
lijkertijd zichzelf, als kind van lutherse ouders, typeerde. Vier 
jaar later, tijdens een televisiedebat met haar sociaaldemo-
cratische uitdager Peer Steinbrück, was ‘Sie kennen mich’ 
een oproep aan de kiezers in tijden van crisis haar ander-
maal het kanselierschap toe te vertrouwen. Treffend heeft 
Bollmann gewezen op de rede die Merkel hield tijdens de 
uitvaart van haar voorganger Helmut Schmidt, waarbij haar 
lof voor diens eigenschappen ook als zelfportret dienden. 
Zo prees Merkel Schmidts ‘nuchtere pragmatisme’, diens 
‘weerstand tegen ideologische verenging’ en een beslissing 
pas te nemen wanneer deze vooraf rationeel en vanuit het 
doel gedacht was. Een oordeel over Schmidts kanselier-
schap diende geveld te worden op grond van de crises die 
hij op te lossen had.14 Deze zelf-enscenering cultiveerde de 
twee bovengenoemde verklaringen: emoties als het verlan-
gen naar Sicherheit en angst en een timescape van de eigen 
tijd als een reeks van crises. Dat dit effectief was maken 
de reacties op haar vertrek zodoende omgekeerd duidelijk: 

zonder haar bezwerende aanwezigheid in tijden van crises 
moest haar vertrek wel worden waargenomen als het einde 
van een tijdperk. 

GEEN EINDE VAN EEN TIJDPERK
Was het vertrek van Merkel daadwerkelijk het einde van een 
tijdperk? Gaan we, omwille van het betoog, voorbij aan de 
afwezigheid van haar persoon en een andere samenstelling 
van de regerende coalitie, dan is mijn antwoord ontkennend. 
De verkiezing van Olaf Scholz als bondkanselier, in plaats 
van Armin Laschet of Annalena Baerbock, maakt dit duide-
lijk. Scholz begreep beter dan hen dat de Bondsdagverkie-
zing van 2021 vanwege Merkels populariteit in belangrijke 
mate draaide om de vraag wie haar stijl van kanselierschap 
het beste kon voortzetten. Scholz was bij uitstek geschikt 
om aan deze verwachting te voldoen, zoals de The Econo-
mist bij zijn aantreden duidelijk maakte. Al als burgemeester 
van Hamburg had hij zijn woordvoerder gemaand een gede-
cideerd ondramatische stijl te beoefenen: ‘wij zijn nooit be-
ledigd en wij zijn nooit hysterisch’. Tegelijkertijd geldt Scholz 
als betrouwbaar, ‘belooft alleen zaken die hij kan bereiken’, 

Tot pakweg een decennium geleden werd de naoorlogse West-Duitse geschiedenis vaak als een success story gezien: na het verlies van twee wereldoorlogen en de totale 
ineenstorting van de samenleving in 1945, slaagde de Bondsrepubliek Duitsland er binnen enkele decennia in zich tot een liberale democratie, betrouwbare bondgenoot en 
economische macht te ontwikkelen. Afgebeeld is het vrijwel totaal verwoeste Keulen in 1945 (foto: PxHere / CC-BY-CC0)
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pragmatisch, een Hanseatische arbeidsethos, grondig voor-
bereid, maar ook – anders dan Merkel – als ongeduldig.15 
Hiermee haakt Scholz bewust aan bij de eigenschappen 
die Merkel onderdeel maakte van haar publieke persoon 
en sterk weerklank vonden in de Duitse politieke cultuur. 
Tegelijkertijd cultiveert hij hiermee ook de herinnering aan 
Schmidt, op wie veel van de beschreven eigenschappen van 
Scholz van toepassing zijn en die zich beiden publiekelijk 
met Hamburg lieten identificeren. Dit maakt duidelijk dat het 
vertrek van Merkel, wat zelfpresentatie van de bondkanselier 
althans, geen einde van een tijdperk markeert, maar dat er 
sprake zal zijn van continuïteit.

De vraag is echter of continuïteit wenselijk is, gelet op de 
grote problemen waarvoor Duitsland staat. Merkels bio-
graaf Bollmann heeft erop gewezen dat haar politieke mo-
dus operandi uit machtspolitieke overwegingen reactief was: 
als kanselier stond zij op het kruispunt van belangen en 
moest deze steeds met veel geduld in evenwicht brengen 
om kleine veranderingen te bewerkstelligen.16 Daarentegen 
heeft de socioloog Wolfgang Streeck betoogd dat Merkels 
onideologische optreden vooral het resultaat was van een 
conservatieve neergang, waardoor het deze aan identiteit en 
ideologische samenhang ontbeerde. In plaats daarvan kwam 
een politiek die vooral sequentieel reageerde op specifieke 
gebeurtenissen in het heden, zonder oog op een gewenste 
toekomst en niet gehinderd werd door principes en prece-
denten: ‘Eventist politics of this kind suit a society that has 
lost its sense of location in a historical movement from past 
to present, and present to future’.17 Merkels stijl sloot dus 
naadloos bij het timescape van de huidige Duitse politieke 
cultuur, maar roept ook de vraag op: zal Scholz deze wijze 
van regeren voortzetten? De eerste indicaties zijn dat Scholz 
zal appelleren aan de gevoelde Duitse behoefte van Sicher-

heit, bezwering van angst en sober, pragmatisch leiderschap 
door middel van sociaaleconomische langetermijnplanning. 
Op deze wijze moeten met name veelal laagopgeleide en so-
ciaal minder mobiele kiezers die globalisering en de daarbij 
behorende sociaaleconomische veranderingen als controle-
verlies ervaren weer gebonden worden aan de SPD.18 Indien 
Scholz hierin slaagt, luk het hem niet alleen om het huidige 
timescape te overwinnen, maar ook om in een toenemend 
polariserende wereld maatschappelijke samenhang te her-
stellen. In dat geval hoeft het vertrek van Merkel ons, ook 
met terugwerkende kracht, niet melancholisch te stemmen. 
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Angela Merkel belichaamde ook de Duitse geschiedenis sinds 1989. Afgebeeld staan 
West-Duitsers en Oost-Duitsers ten tijde van de val van de Berlijnse Muur in novem-
ber van dat jaar (foto: Lear 21 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)


