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DUITSLAND /
Van wereldkampioen
vluchtelingenopvang tot
land vol twijfel. ‘Keulen’ heeft
een einde gemaakt aan de ogenschijnlijk eensgezinde barmhartigheid van de Duitsers. Hoe het
asieldebat de Duitsers een
spiegel voorhoudt en diepe
verdeeldheid zaait.
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Marnix Krop:
‘Duitsland bouwt geen nieuwe muur,
dat kan niet, dat is het land aan
zijn eigen geschiedenis verplicht’
Peter Hilz
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e verbazing, vertwijfeling zelfs,
spatte op 22 september van de
krantenpagina’s van Die Welt.
Waarom wil Europa niets weten
van ‘de goede Duitser’, vroeg
Europa-correspondent Dirk Schümer zich
af. In buurlanden was niets te merken van
bewondering voor wat er in Duitsland allemaal wordt gedaan voor vluchtelingen: duizenden vrijwilligers die zich inzetten om de
stroom asielzoekers van voedsel, kleding en
onderdak te voorzien, om ze een plek te geven in de Duitse samenleving.
Wat over deze Duitse Willkommenskultur
in het buitenland wordt opgemerkt, komt
niet overeen met verwachtingen van de
Duitsers zelf. ‘Goed doen’ moet je doen voor
jezelf, en niet om te worden geprezen door
de buren – daar komen de Duitsers nu achter, aldus Schümer in Die Welt.
Die Europese buren waren vooral geërgerd over het ruimhartige Duitse asiel
beleid, dat immers voor heel Europa grote
gevolgen had. Inmiddels wordt dit beleid
snel bijgesteld, als gevolg van de massaaanrandingen tijdens Oud en Nieuw in Keulen en andere Duitse steden (zie ‘De feiten:
wat gebeurde er precies?’ op pagina 16).
Het roept de vraag op waarom het ‘goed
doen’ van de ‘goede Duitser’ door de rest
van Europa werd herkend als naïviteit,
maar door de Duitsers zelf niet. Waarom
week het Duitse asielbeleid en het debat
hierover zo af van wat er elders in Europa
gebeurde? En wat heeft de Duitse neiging
om het moreel juiste te doen voor gevolgen?
Elsevier legde deze vragen voor aan vijf
Duitslandkenners.
Dat Duitsland zich anders opstelde tijdens de migrantencrisis het afgelopen half
jaar, lijdt geen twijfel. De Duitsers spraken
jubelend van een Herbstmärchen, een
herfstsprookje waarin de Duitsers zich eensgezind solidair toonden met de tienduizenden, honderdduizenden migranten die uit
het Midden-Oosten, de Balkan en Afrika arriveerden.
De grootste Duitse krant, het bepaald
niet linkse boulevardblad Bild-Zeitung, publiceerde een Arabische editie om de Syrische migranten welkom te heten. In de

Bondsdag noemden trotse Duitse politici
hun eigen land Weltmeister der Hilfsbereitschaft, wereldkampioen hulpvaardigheid.
Deze welkomscultuur werd gemarkeerd
door de woorden Wir schaffen das (‘dit kunnen we aan’) van bondskanselier Angela
Merkel op 4 september. Maar zo optimistisch werd er in de rest van Europa niet aangekeken tegen de komst van zoveel asielzoekers. Zelfs het altijd goedmoedige Zweden
haakte eerder af dan Duitsland en verklaarde begin november dat het niet nog
meer vluchtelingen aankon.

MORELE PLICHT
Zoals met zoveel kwesties in Duitsland is
voor de meeste deskundigen de Tweede
Wereldoorlog een ijkpunt voor het verklaren
van deze Duitse barmhartigheid. Marnix
Krop (67), ambassadeur in Berlijn van 2009
tot 2013, meent dat Duitsland door zijn verleden sinds 1945 geen normaal land is.
Iedere Duitser die politiek of bestuurlijk actief is, beseft dat Duitsland sinds de oorlog
een bijzondere verplichting heeft aan de wereld en aan zichzelf. Duitsland, zegt Krop,
heeft zichzelf opgelegd om de mensenrechten en humaniteit hoog te houden. ‘Gek genoeg wordt dat alleen maar sterker naarmate de oorlog verder weg is.’
Alles wat riekt naar rechts-extremisme,
wordt daarom fel bestreden. Dus toen er in
augustus vooral in Oost-Duitsland, in Heidenau bijvoorbeeld, neonazi’s waren die
asielzoekerscentra belaagden, maakte Merkel daar heel duidelijk dat dat onaanvaardbaar is voor Duitsland.
Krop, tegenwoordig verbonden aan Insti-

tuut Clingendael, ziet nog een ander gevolg
van de oorlog. Destijds bracht die na afloop
ook een vluchtelingenstroom voort. Het waren toen vooral Duitsers, in totaal meer dan
tien miljoen, verjaagd uit even tevoren nog
bezette buurlanden. Later kwamen daar de
vluchtelingen uit de DDR nog bij.
De migrantencrisis bracht dit in herinnering, de morele plicht om barmhartig te zijn
stak opnieuw de kop op. Krop: ‘Er was het
besef dat Duitsland zijn grenzen niet hoort
dicht te gooien. Duitsland bouwt geen
nieuwe muur, dat kan niet, dat is het land
aan zijn eigen geschiedenis verplicht.’
Henri Beunders (63), hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, constateert dat
de moraal de Duitsers helemaal in hun
bloed is gaan zitten. ‘Dat ze goed zijn, de
juiste moraal aanhangen en die ook willen
uitdragen.’

BETER IMAGO
Toch speelt er meer dan alleen ‘goed doen
om het goed doen’, zoals Die Welt-journalist
Schümer al schreef. De naoorlogse Vergangenheitsbewältigung draaide niet alleen om
het verwerken van het eigen verleden, maar
ook om het opnieuw vinden van een plek in
de wereld. Het Duitse volk moest zich, in eigen ogen en voor anderen, weer bewijzen
als een goed volk, na de collectieve schuld
van de nazi-jaren.
De Duitser wil zijn eigen imago in de wereld herstellen, zegt hoogleraar sociologie
Ruud Koopmans (54), verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam en aan de Humboldt-Universität in Berlijn. ‘Duitsers zijn

Ruud Koopmans:
‘Kritiek of kanttekeningen werden
terzijde geschoven of in het hoekje
van racisme geplaatst’

15

Ivan Englentina

ELSEVIER 23 JANUARI 2016

extreem gevoelig voor hoe de buitenwereld
naar ze kijkt.’ De migrantencrisis was voor
het merendeel van de Duitsers een niet te
negeren gelegenheid om aan dit imago te
werken. Helemaal omdat de beelden van
ontheemden in erbarmelijke omstandighe
den zulke directe herinneringen opriepen
aan de Tweede Wereldoorlog.
Hoogleraar Duitslandkunde en weten
schappelijk directeur van het Duitsland In
stituut Ton Nijhuis (57): ‘Die vluchtelingen
crisis begon natuurlijk met vreselijke beel
den van vluchtelingen op dat station in
Boedapest. Mensonterende situaties. Kijk,
als je mensen in een trein stopt zonder dat
ze weten waar ze naartoe gaan en ze intus
sen naar een kamp worden gereden, ja, dat
doet toch heel erg aan een duister verleden
denken.’
Dus dat juist Duitsland de verantwoorde
lijkheid voelde en nam om deze vluchtelin
gen uit deze mensonterende situatie te ha
len, werd natuurlijk breed gedragen. ‘Daar
voor zijn ze ook te prijzen.’
De wens van een beter imago is tegelijk
de Duitse achilleshiel. Het grote schuld
gevoel dat de oorlog naliet, was voor ieder
een zichtbaar. Ook voor niet-Duitsers. En
dus wordt deze zwakke plek moeiteloos ge
vonden op de momenten dat Duitsland –
een Europese grootmacht met een histori
sche drang tot moreel juist handelen – zich
in internationale zaken mengt.
‘Dat zie je nu ook weer, met wat die rare
Poolse regering aan het doen is,’ zegt histo
ricus Friso Wielenga (59), directeur van het
Zentrum für Niederlande-Studien in Mün
ster. ‘Dat ze nu roepen: “Een land met een
geschiedenis als die van Duitsland heeft
niet het recht om ons de les te lezen over de
mocratie en rechtsstaat.”’
Juist de afgelopen jaren werd de Duitsers
hun oorlogsverleden stevig ingewreven.
Vooral door de Grieken, die in Duitsland de
boeman zagen die zich kwam bemoeien met
hun land. Het voortdurend zwartmaken van
de Duitsers tijdens de eurocrisis vanaf 2010
speelde mogelijk een rol bij de omarming
van de Willkommenskultur eind 2015, denkt
socioloog Koopmans. In Duitsland werd
breed uitgemeten dat de Grieken de Duit

Henri Beunders:
‘Het Drama Duitsland betekent
ook dat ze het omgekeerde krijgen
van wat ze bedoelden’

sers met de nazi’s vergeleken. Die vragen
van de Grieken om compensatie voor de
oorlogsschade en het oorlogsleed – daar
voor zijn de Duitsers ‘enorm gevoelig’.
Ook oud-ambassadeur Krop meent dat
het oprakelen van het foute Duitse verleden
de wens om goed te doen heeft versterkt.
‘Grieken demonstreerden tegen Merkel en
minister van Financiën Wolfgang Schäuble
met een snorretje. Heel veel Duitsers liepen
daar met een bezwaard gemoed mee rond.
Er zat dus ook iets achter van: ja, maar we
zijn niet alleen maar die strenge school
meester, we zijn ook humaan.’

‘WE HEBBEN ZE NODIG’
Daarbij komen economische motieven om
de asielzoekers in groten getale te verwelko
men. Waar de crisis in andere Europese lan
den diepe sporen trok, bloeide de Duitse
economie. Er is een groot tekort aan ar
beidskrachten. Bovendien vergrijst Duits
land veel sterker dan de rest van Europa. De
bevolking neemt er de komende decennia
met miljoenen af.
En dus drongen de werkgevers ook aan
op arbeidsmigranten. Henri Beunders: ‘De
topman van Mercedes heeft voortdurend
gezegd: “We hebben ze nodig.” Ook de voor
zitter van de Duitse werkgeversbond zei:
“Laat ze binnenkomen, we leiden ze zo op,
tot ze aan een draaibank kunnen werken.”’
Al deze factoren creëerden een cultuur
van eensgezindheid op het moment dat de
beelden van de groeiende migrantenstroom
op de Balkan eind augustus 2015 tot natio
nale ontzetting leidden. De ogenschijnlijke
eensgezindheid bleek van korte duur.

HARDE ZELFKRITIEK
De aangiften van geweld, intimidatie, aan
randingen tegen vrouwen (alleen al in Keu
len ruim 670) tijdens Oud en Nieuw door
wat later mannen van Noord-Afrikaanse en
Arabische komaf bleken, hebben een toe
stand van nationale twijfel over het asielbe
leid veroorzaakt. Zeker nadat de politie uit
eindelijk moest erkennen dat het merendeel
van de geïdentificeerde daders asielzoekers
zijn. Zo wordt het herfstsprookje plots de
winterblues, zoals een Duitse krant vorige
week schreef.
Grondige zelfanalyse en harde zelfkritiek
zijn een Duitse specialiteit, en dat werd op
nieuw duidelijk naarmate meer bekend
werd over ‘Keulen’. De Duitse pers krijgt ver
wijten dat het te lang de negatieve kanten
van de asielzoekers negeerde. De autoritei
ten en politiek-correcte elite zouden tegen
geluiden geen ruimte hebben gegeven, de
schaarse critici van de open-armencultuur
kraaien nu hun gelijk. Het debat werd in
eens net zo gepolariseerd als in veel andere
Europese landen al het geval was.
Leidde de Duitse wens om goed te doen
inderdaad tot wegkijken, het verdacht ma
ken van critici van Merkels asielbeleid,
waarover nu zo uitvoerig wordt geschreven
en gesproken in Duitse media? Nou, dat vin
den niet alle Duitslandkenners.

GUTMENSCHEN
Henri Beunders oordeelt wel dat er weinig
ruimte was voor kritische geluiden. Die spe
len rechts in de kaart, was dan het verwijt.
‘Dat is de reactie van de, zoals dat dan heet,
Gutmenschen die bij de kwaliteitskranten

Ton Nijhuis:
‘Je zou het politieke naïviteit kunnen
noemen, die met de beste bedoelingen
van de wereld tot stand is gekomen’
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Oud en Nieuw in Keulen: honderden opgefokte mannen, politie kan weinig uitrichten

‘Keulen’ speelt rechtspopulisme in de kaart

De feiten: wat
gebeurde er precies?

DUITSLAND / De volgens de politie in eerste instantie ‘vreedzame jaarwisseling’ bleek een
nacht vol berovingen en seksueel geweld. Een overzicht van wat er tot nu toe bekend is.
Bertus Bouwman in Berlijn
Met tachtig man is de politie op Oudejaarsavond aanwezig rond het Hauptbahnhof en de
Dom in Keulen. Dubbel zoveel als een jaar eerder. De aandacht van de politiemacht gaat uit
naar het signaleren van mogelijke terroristen
en het voorkomen van aanslagen. De poten
tiële dreiging van een groep van zo’n duizend
tot vijftienhonderd jonge mannen, dringt pas
tegen 23.00 uur door. Na een kort crisisoverleg
worden extra agenten die elders in de stad op
pad zijn, naar het Centraal Station gedirigeerd.
Terwijl ze onderweg zijn, horen ze over hun
portofoons hoe de situatie escaleert.
Vuurwerk wordt de menigte in geschoten.
Getuigen melden massale berovingen en aanrandingen. Vrouwen worden opgejaagd door
beschonken mannen die hen betasten waar ze

maar kunnen. De aanwezige politie kan de belaagde vrouwen niet beschermen. Met de extra
agenten probeert de politie het stationsplein
en de Dom-trappen schoon te vegen. De ingang van het station wordt afgesloten. Als het
rond middernacht rustiger lijkt te worden,
stuurt de politiecommandant de versterking
terug naar het stadscentrum.
Maar daarna gaat het opnieuw mis. De
dronken mannen sluiten vrouwen in om hen te
bestelen en aan te randen. Handlangers houden agenten op afstand. Het loopt op zoveel
plekken tegelijk uit de hand, dat de politie de
controle over de situatie geheel verliest. Pas
tegen 04.00 uur wordt het rustiger; om 08.00
uur wordt de politie-inzet beëindigd.
Om 09.00 uur meldt de Keulse politie dat
het een ‘vreedzame nacht’ is geweest. Geen
reden voor Duitse media om er iets mee te

doen, al komen dan al de eerste berichten
over het seksuele geweld binnen bij de Facebook-groepen waar Keulenaren doorgaans
uitgaanstips uitwisselen. De commentaren
worden verwijderd, beheerders denken dat het
om verzinsels van extreem-rechts gaat.
Het weekeinde gaat voorbij en pas in de
middag van maandag 4 januari dringt langzaam tot de media door – en daarmee tot heel
Duitsland – wat er werkelijk is gebeurd. Die
trage reactie wekt veel wantrouwen.
Dinsdag is er een eerste crisisoverleg,
waarna burgemeester en politie tijdens een
persconferentie bezweren dat migranten niets
met de aanrandingen te maken hebben. De
eerste vraag van een journalist gaat over hoe
de politie denkt te voorkomen dat migranten in
een kwaad daglicht komen te staan.
Agenten die bij de massa-aanrandingen
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RUIM 760 AANGIFTEN
Het aantal aangiften in Keulen is opgelopen tot 766, waarvan de helft
wegens seksueel geweld. De politie
heeft 8 van de 23 geïdentificeerde
verdachten opgepakt. Slechts één
van hen wordt aanranding ten laste
gelegd. Het gaat overwegend om Algerijnen en Marokkanen die illegaal
in het land verblijven of asiel hebben
aangevraagd. In Hamburg, Stuttgart
en Frankfurt deden tientallen vrouwen aangifte van seksueel geweld
tijdens Oud en Nieuw.

aanwezig waren, zijn onthutst. Uit diverse afdelingen lekken ze rapportages naar de media.
Daaruit blijkt dat er wel degelijk vanaf het begin migranten in beeld zijn. De politie vindt gestolen mobieltjes terug in asielzoekerscentra.
De politievakbond spreekt van zelfcensuur
binnen de korpsleiding, die uit angst voor een
slecht imago van migranten de afkomst van de
daders liever verzwijgt. Vrijdagmiddag 8 januari wordt de Keulse hoofdcommissaris Wolfgang Albers op non-actief gesteld om het ‘vertrouwen in de politie te herstellen’.
Honderden rechercheurs doen onderzoek
naar de daders, die vooral van Noord-Afrikaanse a
 fkomst zouden zijn. Of er veel daders
zullen worden gepakt, is de vraag. Slachtoffers konden hun aanvallers in de paniek moeilijk identificeren, en veel verdachten die wel
zijn geïdentificeerd, zijn lastig op te sporen
want illegaal.
In Düsseldorf houden zaterdag 16 januari
300 agenten een klopjacht op Noord-Afrikaanse bendes. Het gebied rond het Centraal
Station, dat in de volksmond ‘Klein-Marokko’
heet, wordt al anderhalf jaar gevolgd door de
politie. Omdat hier vergelijkbare problemen
spelen als in Keulen, hoopt de politie informatie over de jaarwisseling in te winnen.
Er zijn invallen in tientallen wedkantoortjes
en horecazaken. Veertig personen worden opgepakt, overwegend illegalen. Een probleem
voor de overheidsinstanties is dat ze moeilijk
zijn uit te zetten omdat landen als Marokko
daar niet aan meewerken.
De politie kondigt aan 2.400 extra agenten
in te zetten bij het carnaval, begin februari, in
Keulen en andere steden in Noordrijn-Westfalen, om een nieuwe chaos te voorkomen.

Friso Wielenga:
‘Je creëert verwachtingen die je niet
waarmaakt en dan wordt de situatie
alleen nog maar moeizamer’

toch in de meerderheid zijn. En bij de publieke omroepen ARD, ZDF, WRD helemaal,
want dat zijn bijna staatsomroepen. Daar is
het gewoon “Leve Merkel”.’
Koopmans is het daarmee eens: ‘Kritiek
of kanttekeningen werden terzijdegeschoven of in het hoekje van racisme geplaatst.’
Historicus Ton Nijhuis daarentegen vindt
niet dat er een taboesfeer was in Duitsland.
Dat de pers relatief laat heeft gereageerd op
de gebeurtenissen in Keulen, heeft te maken
met de manier waarop de Keulse politie informatie heeft verstrekt, door in eerste instantie de zaak te bagatelliseren. ‘Dat kun je
de pers niet verwijten. De politie wel, en
daarvoor is iemand opgestapt.’
Nijhuis ziet eerder dat rechts-populisten
en soms zelfs rechts-extremisten alles wat
verwijst naar vluchtelingen of buitenlanders en schandalen, voor hun eigen standpunt misbruiken. Maar dat betekent juist
dat het allemaal kon worden gezegd.

OUDE DEMONEN
Hoe moet het nu verder met de Willkommenskultur en het Duitse morele besef? Volgens Koopmans is er definitief een einde gekomen aan het unisono positieve verhaal
over vluchtelingen waarmee Duitsland zich
heel duidelijk onderscheidde. Hij voorziet
een ‘wat minder naïeve kijk op vluchtelingen’.
Wielenga ziet het gevaar dat alle Duitse
partijen nu beginnen te roepen om strengere maatregelen. ‘Dan kom je al snel in populistisch vaarwater, met gemakkelijke oplossingen die natuurlijk ook niks opleveren.
Je creëert verwachtingen die je vervolgens
niet waarmaakt en dan wordt de situatie alleen nog maar moeizamer.’
Duitse politici proberen elkaar nu te
overtroeven met harde maatregelen teneinde nieuwe excessen te voorkomen, de
instroom snel en drastisch te beperken en
de daders snel voor het gerecht te brengen.
Maar dat blijkt allemaal lastiger dan gedacht.
Intussen neemt de steun voor Merkels
asielbeleid snel af. In december steunde 47
procent van de Duitsers haar barmhartigheid, volgens televisiezender ZDF is dat in-

middels nog slechts 33 procent.
Ton Nijhuis constateert dat de Duitsers
zijn blijven steken in ‘een volledige verkettering of een omarmen van Merkels beleid’.
‘Maar de problemen zijn te belangrijk om
aan extreem-rechts over te laten. Op het moment dat je die zelf niet benoemt, geef je anderen de vrije hand om dat politiek uit te
buiten. En dat is wat er gebeurt.’
De extreem-rechtse partij NPD en de iets
gematigder Alternative für Deutschland
schetsen een somber beeld van wat Duitsland te wachten staat als er zoveel migranten worden toegelaten. Om tegenwicht te
bieden aan deze partijen – die gezien het
verleden in de ogen van de meerderheid in
Duitsland een foute geur met zich meedragen – zijn de andere partijen juist geneigd
om de zaken te rooskleurig voor te stellen.
Nijhuis: ‘Je zou het politieke naïviteit kunnen noemen, die met de beste bedoelingen
van de wereld tot stand is gekomen.’
De Duitse wens om af te rekenen met de
oude demonen van vreemdelingenhaat en
nationalisme, kan zo juist leiden tot de groei
van het gevreesde, soms verketterde populistisch-rechts. ‘Het Drama Duitsland betekent ook dat ze het omgekeerde krijgen van
wat ze bedoelden,’ zegt Beunders.
Oud-ambassadeur Krop voorziet dat
populistische partijen, vooral de Alternative
für Deutschland, een plek gaan krijgen
in de deelstaatparlementen in West-Duitsland.
Wellicht leidt dit plotse einde van het
herfstsprookje tot een wat evenwichtiger debat, zoals dat in de omringende landen
wordt gevoerd. Maar zal het ook leiden tot
een wat minder zware opvatting over de eigen morele plichten in de wereld?
‘Het geloof dat wij zijn geroepen om wereldwijd het goede te doen, is een misvatting,’ schreef de Duitse historicus Heinrich
August Winkler in de Frankfurter Allgemeine
Zeitung, de krant van weldenkend Duitsland. ‘Het behoort tot de Duitse verantwoordelijkheid dat wij afscheid nemen van onze
morele zelfoverschatting.’
Zeker is: met zulke zwaarbeladen zelfkritiek wordt Duitsland niet zomaar een ‘normaal’ Europees land.
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