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Lezing:  Prof. Dr. Jacco Pekelder. Duitsland: (te) sterk voor Europa? 

Wanneer: Dinsdag 24 oktober 2022 om 19:30  

Locatie: Thermenmuseum Heerlen 

 

 

 

Duitsland: (te) sterk voor Europa? 

Europese stemmen over de opkomst van Duitsland in de 19de eeuw… en in de 

onze 
 

Lezing door prof. dr. Jacco Pekelder (Universiteit Münster/Universität des Saarlandes) 

 

Karikatuur door Ferdinand 

Schröder over de mislukking van 

onder meer de Duitse revolutie van 

1848-1849, voor het eerst 

verschenen in Düsseldorfer 

Monatshefte, 1849. De landen van 

Europa worden voorgesteld door 

onder meer koningin Victoria 

(Engeland), koning Frederik 

Willem IV (Pruisen), koning 

Christiaan VIII (Denemarken) en 

toen nog president Lodewijk 

Napoleon (Frankrijk). 

 

‘Duitsland is te groot voor het 

servet, maar te klein voor het 

tafellaken.’ Dat is een veel 

gehoorde uitspraak om te zeggen dat het altijd moeilijk is geweest het juiste evenwicht tussen de 

rest van Europa en het centrum van ons continent te vinden. Duitsland heeft – afgezien van 

Rusland – de meeste inwoners, staat cultureel en wetenschappelijk op hoog niveau en heeft de 

sterkste economie. Maar Duitsland is ook weer niet zo groot dat het de anderen – Frankrijk en 
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Engeland voorop – echt de wet voor kan schrijven. De beide wereldoorlogen van de twintigste 

eeuw hebben dat duidelijk aangetoond. 

Op dit moment hopen veel Europeanen dat Duitsland het voortouw neemt om ons continent door 

de woelige baren van Covid-19, economische depressies en veiligheidspolitieke uitdagingen te 

leiden. Van alle Europese en zelfs wereldleiders stond Angela Merkel het hoogst aangeschreven. 

We leven kortom in een tijd van hernieuwde macht van Duitsland. Toch is het nog de vraag of 

Europa mentaal werkelijk bereid is Duits leiderschap te aanvaarden. Eerdere episodes in de 

geschiedenis van ons continent wijzen in een andere richting. Toen Duitsland zich 150 jaar terug, 

in 1871, eindelijk tot een sterk Keizerrijk verenigde, reageerde Europa onthutst en met veel 

wantrouwen. 

Prof. dr. Jacco Pekelder spreekt in Heerlen over zijn huidige onderzoek naar de moeilijke positie 

van Duitsland in Europa door de eeuwen heen. Hij vergelijkt daarbij de huidige situatie met het 

lange eenwordingsproces van Duitsland in de 19de eeuw. Vooral vanaf 1830 kwam er in Duitsland 

een sterke liberale beweging voor nationale eenheid op. Hoe werd die beweging eigenlijk door de 

Fransen, Polen, Nederlanders en andere naburige naties ontvangen? Waren zij bang voor een 

nieuw verenigd Duitsland middenin Europa of dachten zij daarvan ook te kunnen profiteren? Op 

welke manier wilden zij het nieuwe Duitsland van de toekomst in Europa integreren? 

 

Prof .dr. Jacco Pekelder (geb. 1967) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar hij 

in 1998 promoveerde op de Nederlandse betrekkingen met de DDR. Na aanstellingen aan de 

Raboud Universiteit Nijmegen, het Duitsland Instituut Amsterdam, in Utrecht als universitair 

hoofddocent in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen en als bijzonder hoogleraar in 

de nieuwste geschiedenis van West-Europa aan de Universiteit van het Saarland in het Duitse 

Saarbrücken, is hij tegenwoordig verbonden aan de Universiteit van Münster. Hij publiceerde 

verschillende boeken en artikelen over de Nederlands-Duitse relaties en over het linkse Duitse 

terrorisme van de jaren zeventig. Zijn laatste artikel ging over ‘Europa en de opkomst van 

Duitsland, 1830-1871’. In  oktober 2020 verscheen van zijn hand De Keizer en het Derde Rijk. De 

familie Hohenzollern en het nationaalsocialisme. 

 

Kosten en aanmelding 

Aanmelden is gewenst.  

 

Aanmelden kan via de volgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8xVHB3DNT3D-

2OELfwJapavVJ7hzwpbFdy5Qe4v0QB9Esjg/viewform?usp=sf_link 

 

Mocht het niet lukken met de aanmelding via Google Forms, dan kunt een mail sturen naar: 

j.martens@historischgoud.nl.  

De lezing is gratis voor leden van het LGOG. Niet-leden betalen €5,-.  

U kunt uw auto parkeren op de busbaan voor het museum of op het trottoir naast de ingang. Let 

op: er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het bestuur, 

Jody Martens  

Martin van der Weerden     
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