
Christendemocratie en identiteit. 
Nederland en Duitsland vergeleken 
(2000–2017) 

Jurijn Timon de Vos



 

Jurijn Timon de Vos 

Christendemocratie en identiteit. Nederland en Duitsland 
vergeleken (2000–2017) 

 



 

 

Schriften aus dem Haus der Niederlande 

herausgegeben von  
Gunther De Vogelaer, Lut Missinne, Friso Wielenga, Markus Wilp 

Band 5 

 



 

 

Jurijn Timon de Vos 

Christendemocratie en identiteit. Nederland 
en Duitsland vergeleken (2000–2017) 
 



 

 

Schriften aus dem Haus der Niederlande 
herausgegeben von Gunther De Vogelaer, Lut Missinne, Friso Wielenga, Markus Wilp 

FID Benelux – Open Access Publications 
herausgegeben von der Universitäts- und Landesbibliothek Münster 
http://www.ulb.uni-muenster.de 

Ein Service des Fachinformationsdienstes Benelux / Low Countries Studies 
http://www.ulb.uni-muenster.de/benelux 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

Dieses Buch steht gleichzeitig in einer elektronischen Version über den Publikations- und 
Archivierungsserver der WWU Münster zur Verfügung. 
http://www.ulb.uni-muenster.de/wissenschaftliche-schriften 

Jurijn Timon de Vos 
„Christendemocratie en identiteit. Nederland en Duitsland vergeleken (2000–2017)“ 
Schriften aus dem Haus der Niederlande, Band 5 
Verlag readbox publishing GmbH – readbox unipress, Münster 
http://unipress.readbox.net 

Dieses Werk ist unter der Creative-Commons-Lizenz vom Typ 'CC BY-NC-ND 4.0 International' 
lizenziert: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de 
Von dieser Lizenz ausgenommen sind Abbildungen, welche sich nicht im Besitz  
des Autors oder der ULB Münster befinden. 

ISBN 978-3-8405-1005-2 (Druckausgabe) 
URN urn:nbn:de:hbz:6-75129507525 (elektronische Version) direkt zur Online-Version: 

© 2019 Jurijn Timon de Vos 

Satz:     Pamela Kröhl 
Umschlag:   WWU Marketing, Designservice 

 



Inhoudsopgave

Voorwoord .................................................................................................................. 3

1.  Inleiding ................................................................................................................. 5

1.1 Onderzoeksthema  ......................................................................................... 6
1.2 Rechtvaardiging  ............................................................................................ 8
1.3 Nederlandse literatuur  ............................................................................... 11
1.4 Duitse literatuur  .......................................................................................... 15
1.5 Onderzoeksvraag en tijdsafbakening  ...................................................... 17
1.6 Bronnen en Methode  .................................................................................. 20
1.7 Opbouw  ......................................................................................................... 24

2.  Individualisering  .............................................................................................. 27

2.1  In het geweer tegen liberale hegemonie: houding van CDV jegens  
 individualisering .......................................................................................... 27
2.2  Voor individualiteit en voor het gezin: de houding van PM jegens  
 individualisering .......................................................................................... 36

3.  Multiculturalisme  ............................................................................................ 45

3.1  Leve veelkleurigheid, weg met multiculturalisme:  
 houding van CDV jegens multiculturalisme ............................................ 45
3.2  Wee het linkse wegdenken: houding van PM jegens  
 multiculturalisme ........................................................................................ 55

4.  Natie  ..................................................................................................................... 63

4.1  Verankerd in Kuypers traditie: houding van CDV jegens  
 de natie .......................................................................................................... 63
4.2  Liever patriotisch dan postnationaal: houding van PM  
 jegens de natie .............................................................................................. 71



Inhoudsopgave2 |

5.  Cultuur  .................................................................................................................. 79

5.1  De cultuur in Nederland: houding van CDV jegens cultuur .................. 79
5.2 De cultuur van Duitsland: houding van PM jegens cultuur ................... 84

6.  Regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid  ........................................ 95

6.1 Geen keuze is ook een keuze: houding van CDV jegens  
 regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid  ......................................... 95
6.2  Regionaal geworteld in Europees verband: houding van PM jegens  
 regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid  ....................................... 103

7.  Conclusies.......................................................................................................... 113

7.1 Vergelijkingen ............................................................................................ 113
7.2 Slotbeschouwing ........................................................................................ 128

Deutsche Zusammenfassung  ............................................................................ 135

Literatuur en bronnen ........................................................................................ 149



Voorwoord

Voor u ligt de scriptie waarmee ik de masterstudie Nederland-Duitslandstudies 
heb afgesloten. De keuze voor het thema, identiteit in relatie tot politiek, is mij 
ingegeven door de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Europa van de 
afgelopen jaren. Daarbinnen is het identiteitsvraagstuk een steeds significan-
ter rol gaan spelen. Vragen als ‘wie ben ik?‘ en ‘waar hoor ik bij?‘ zijn in sterke 
mate onderdeel gaan uitmaken van het publieke debat. 

Noch in Nederland noch in Duitsland hebben zich politieke partijen aan 
deze tendens weten te onttrekken. De toegenomen aandacht voor identiteit-
spolitiek maakt het nader onderzoeken hiervan relevant. Dat geldt zeker ook 
voor de positie van de christendemocratische partijen in beide landen, het CDA 
in Nederland en de CDU in Duitsland, zijnde twee partijen die een niet geringe 
invloed uitoefenen op de koers van hun land. 

De wijze waarop de christendemocraten aan weerszijden van de grens met 
identiteit omgaan, legt bloot vanuit welk referentiekader zij hun politiek be-
drijven. Dit heeft zijn weerslag op (grensoverschrijdend) beleid. De beoorde-
ling en waardering van potentiële identiteitsverschaffers zoals de natie, de 
regio en Europa ligt immers aan de basis van veel besluitvorming. In dit licht 
bezien is niet alleen kennis van de eigen identiteit, maar ook het begrijpen van 
het identiteitsstandpunt van de ander van wezenlijk belang voor samenwer-
king, ook voor die tussen Nederland en Duitsland.

Bijzonder verheugd ben ik dan ook met het feit dat de Münsteraanse Ambas-
sador Club mijn scriptie heeft bekroond met de Geert Mak-Prijs 2018 wegens de 
verschaffing van »innovatieve inzichten in de Duits-Nederlandse betrekkingen 
en de verdere verbetering daarvan«. De erkenning heeft mij gesterkt in de hoop 
dat mijn masterproef een bescheiden bijdrage kan leveren aan de kennis ter be-
vordering van een nog duurzamer samenwerking tussen Nederland en Duitsland. 

Naar ik wens zijn met behulp van mijn scriptie misinterpretaties van iden-
titeitsstandpunten gemakkelijker te voorkomen en kan de band tussen beide 
buurlanden nog verder worden versterkt. Een buitengewone dankzegging gaat 
tot slot uit aan mijn scriptiebegeleiders, met name aan prof. dr. Friso Wielenga 
en ook aan prof. dr. Paul Sars. Zij hebben mij tijdens mijn werkzaamheden met 
regelmaat van advies voorzien, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Nijmegen, januari 2019
Jurijn Timon de Vos 





1. Inleiding

Waar ik me ook heel erg aan erger, is dat op scholen het helemaal niet vanzelfsprekend is 
dat kinderen het volkslied leren. Vroeger leerden wij het Wilhelmus. En als het gezongen 
werd, gingen we staan.

Sybrand Buma, 4 maart 2017

In verkiezingstijd zijn spontane uitspraken een zeldzaamheid. Dit geldt even-
goed voor de bovenstaande uitspraak van Sybrand Buma, toenmalig lijsttrekker 
van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). In een vraaggesprek met dagblad 
De Telegraaf in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 
laat hij ongevraagd ontvallen dat een herwaardering van het volkslied, dat wil 
zeggen het actief bijbrengen van het Wilhelmus aan scholieren, zijn goedkeu-
ring kan wegdragen. Volgens de CDA-voorman, zo getuige de kop van het ar-
tikel, Niks mis met ‘ouderwets‘, is deze vorm van nationale symboliek verre van 
achterhaald of oubollig. Indien anderen haar als ouderwets wensen te oormer-
ken, zij dat volgens de christendemocraat maar zo.1 

De bewuste ‘Wilhelmusuitspraak‘, aangedikt door de toevoeging dat scho-
lieren bij het aanheffen van het Nederlandse volkslied behoren te gaan staan, 
vindt snel haar weg richting talloze nieuwskanalen. Zo meldt de nos onverwijld: 
»Buma: kinderen moeten weer staand Wilhelmus zingen.«2 Hierdoor genereert 
Buma niet alleen aandacht voor zijn partij, maar ook voor het thema identiteit – 
volgens actualiteitenprogramma Nieuwsuur hét thema van de verkiezingen.3

Andere media blijven niet achter, en haasten zich om duiding te geven aan de
tot dan toe weinig bekende ‘nationalistische‘ herwaardering van de Nederland-
se cultuur door het CDA.4 Onder meer Volkskrant-columnist Stephan Sanders is

1 Vgl. Wouter de Winther en Lise Witteman, ‘»Niks mis met ouderwets«‘, De Telegraaf 
(4 maart 2017). 

2 Nederlandse Omroep Stichting, ‘Buma: kinderen moeten weer staand Wilhelmus 
zingen‘, https://nos.nl/artikel/2161177–buma-kinderen-moeten-weer-staand-wil-
helmus-zingen.html (geraadpleegd op 23.02.2018).

3 Vgl. Elsevier Weekblad, ‘Kritiek op Buma vanwege Wilhelmus-plan van CDA‘, https://
www.elsevierweekblad.nl/nederland/-achtergrond%20/2017/03/kritiek-op-cda- 
vanwege-wilhelmus-plan-463231/ (geraadpleegd op 27.02.2018). 

4 Vgl. RTL Nieuws, ‘Buma: »Kinderen moeten weer het Wilhelmus leren zingen, staand«‘, 
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/buma-kinderen-moeten-weer-het- 
wilhelmus-leren-zingen-staand (geraadpleegd op 24.02.2018); Stevo Akkerman, 

https://nos.nl/artikel/2161177-buma-kinderen-moeten-weer-staand-wilhelmus-zingen.html
https://nos.nl/artikel/2161177-buma-kinderen-moeten-weer-staand-wilhelmus-zingen.html
https://www.elsevierweekblad.nl/%20nederland/-achtergrond%20/2017/03/kritiek-op-cda-vanwege-wilhelmus-plan-463231/
https://www.elsevierweekblad.nl/%20nederland/-achtergrond%20/2017/03/kritiek-op-cda-vanwege-wilhelmus-plan-463231/
https://www.elsevierweekblad.nl/%20nederland/-achtergrond%20/2017/03/kritiek-op-cda-vanwege-wilhelmus-plan-463231/
https://www.rtlnieuws.nl/neder%20land/politiek/buma-kinderen-moeten-weer-het-wilhelmus-leren-zingen-staand
https://www.rtlnieuws.nl/neder%20land/politiek/buma-kinderen-moeten-weer-het-wilhelmus-leren-zingen-staand
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kritisch. Karikaturiserend plaatst hij »Wilhelmus-Buma« op eenzelfde niveau 
als »Pleur op Rutte«.5

Anderhalve maand later stuurt de zondagseditie van Bild Zeitung een verge-
lijkbaar artikel, zij het in pamfletvorm, ter perse.6 De Duitse krant kopt hierin 
de zogenoemde tien thesen van de Duitse Leitkultur, de hoegenaamd dominante 
cultuur in Duitsland. De schrijver van deze ‘tien geboden‘ is Thomas de Maizière,  
toenmalig Bondsminister van Binnenlandse Zaken namens de Christlich De-
mokratische Union Deutschlands (CDU), de Duitse zusterpartij van het CDA. 
Ook dit artikel doet veel stof opwaaien. Vooral de ondubbelzinnige, dichotomi-
sche frase Wir sind nicht Burka staat hiervoor garant.7 Alhoewel het geenszins de 
eerste keer is dat een CDU-politicus met de term Leitkultur schermt, springt in 
het oog dat de minister op onorthodoxe wijze benadrukt wat níet behoort tot 
de nationale Duitse identiteit. 

1.1  Onderzoeksthema 

Beide mediaoptredens vertonen een aantal onmiskenbare gelijkenissen, en wel 
wat betreft context (naderende verkiezingen), medium (neoconservatief dag-
blad), stijl (direct, onorthodox) en qua inhoud (op symboliek georiënteerd). 
Daarnaast valt op dat Buma en De Maizière beiden proberen zich het thema 
identiteit toe te eigenen. In hun bijdragen maken ze hun visie op identiteit 
beeldend, en daardoor grijpbaar voor het brede publiek. De over te brengen 
boodschap beider artikelen is niet mis te verstaan: identiteit ligt ons na aan het 
hart, haar behoud is bij ons christendemocraten in goede handen. 

‘Een wanhopig voorstel van Buma: staande het Wilhelmus zingen‘, Trouw (6 maart 
2017). 

5 Vgl. Stephan Sanders, ‘Buma en Rutte, dwing mij niet om links te stemmen‘, de 
Volkskrant (9 maart 2017).

6 ‘»Wir sind nicht Burka«: De Maizières Thesen zur Leitkultur‘, Bild am Sonntag  
(30 april 2017). 

7 Vgl. Deutschlandfunk, ‘»Wir sind nicht Burka«. De Maizières Leitkultur erntet 
Spott und Kritik‘, https://www.deutschlandfunk.de/wir-sind-nicht-burka-de-mai-
zieres-leitkultur-erntet-spott.2852.de.html?dram:article_id=384997 (geraadpleegd 
op 26.02.2018); Die Welt, ‘»Wir sind nicht Burka« stößt auf heftige Kritik‘, https://
www.welt.de/politik/video164146489/Wir-sind-nicht-Burka-stoesst-auf-heftige-
Kritik.html (geraadpleegd op 27.02.2018). 

https://www.welt.de/politik/video164146489/Wir-sind-nicht-Burka-stoesst-auf-heftige-Kritik.html
https://www.welt.de/politik/video164146489/Wir-sind-nicht-Burka-stoesst-auf-heftige-Kritik.html
https://www.welt.de/politik/video164146489/Wir-sind-nicht-Burka-stoesst-auf-heftige-Kritik.html
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Dergelijke media-uitingen in verkiezingstijd dienen in eerste aanleg een 
electoraal doel. De (dreigende) politieke versplintering dwingt gevestigde cen-
trumrechtse partijen er namelijk toe zich bij de rechtse kiezer blijvend in de 
kijker te spelen.8 Deze redenering geldt in Duitsland nog sterker dan in Neder-
land omdat in de Bondsrepubliek de liberalen traditioneel niet zonder meer de 
gehele rechtse kiezersschare bedienen. Bovendien is voor de Duitse christen-
democraten de zogeheten Straußdoctrine van belang, volgens welke het een 
plicht is van de christendemocratie om zich niet van haar rechtse achterban te 
vervreemden. Bij verlies van deze verbondenheid zou radicalisering en politie-
ke instabiliteit dreigen.9 In het licht van deze ‘Weimarrepubliekvrees‘ behoort 
de identiteitsprofilering, die een deel van het rechts-conservatieve kiezerspo-
tentieel aanspreekt, dan ook te worden begrepen.

Niettemin is een duiding van de bovenstaande zetten vanuit puur publici-
tair-electoraal oogpunt te eenzijdig: ze zou de gelaagde christendemocratische 
visie op identiteit te kort doen. In tweede aanleg mag men immers niet uit het 
oog verliezen dat het CDA en de CDU zich ideologisch te verantwoorden heb-
ben; de partijen moeten hun koersuitzetting op het vlak van identiteit kunnen 
verenigen met hun grondbeginselen. Precies deze ideologische houding van de 
Nederlandse en Duitse christendemocratie jegens het thema identiteit vormt 
de rode draad van de voorliggende scriptie, die de tijdschriften van de partijge-
bonden wetenschappelijke instituten van na 2000 onder de loep neemt. 

Wat wordt hierbij precies onder identiteit verstaan? Het woord identiteit is 
afgeleid van het Latijnse idem (eender, ‘gelijkheid van twee of meerdere zaken‘). 
Dit geeft aan dat identiteit iets is waaraan een persoon zich spiegelt, iets waar-
mede iemand zich vereenzelvigt. Het identiteitsconcept heeft in de loop der 
tijd legio (academische) invullingen gekregen, die qua complexiteit niet voor 
elkaar onderdoen. Het fundament van het hedendaagse identiteitsbegrip is 
evenwel afkomstig van de psychoanalyticus Sigmund Freud (1856–1939). Freuds 
20ste-eeuwse schets van de menselijke identificatie als ‘psychisch mechanisme‘ 

8 Zo bezien wordt Buma‘s actie door sommigen als een nationalistische profilerings-
poging geduid. Vgl. Krause, André en Koen Vossen, ‘Das Wahlergebnis vom 15. März 
2017 unter der Lupe‘ in: Idem, »Stinknormal?« Die rechtspopulistische Herausforderung 
in den Niederlanden und Deutschland (Münster 2017) 13–16, aldaar 15.

9 De basis van deze doctrine vormt de uitspraak van CSU-voorman Franz Josef Strauß 
(1915–1988): »Rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei 
geben.« 
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legt namelijk de basis voor het begrip van identiteit als proces, zijnde een voort-
durende ontwikkeling van de ik-persoon. Dit inzicht van een fluïde identiteit 
staat haaks op het cartesiaanse idee van identiteit, dat identiteit beschouwt als 
een min of meer statisch wezenskenmerk.10

Na de Tweede Wereldoorlog wordt onder de invloed van het postmoder-
nisme de kern van de freudiaanse visie gemeengoed, zij het hoofdzakelijk in 
academische kringen. Met Erik Eriksons (1902–1994) identiteitstheorie ves-
tigt zich daarbinnen de opvatting van persoonlijke identiteitsvorming als een 
gefaseerd open proces, dat afhankelijk is van de context waarin een persoon 
opgroeit.11 Even illustratief als exemplarisch voor de sindsdien heersende con-
structivistische opvatting is het concept van de ‘lappendekenidentiteit‘ (Patch-
workidentität) van de Duitse sociaalpsycholoog Heiner Keupp (1943–). Volgens 
Keupp is een individuele identiteit geen monolithisch en harmonieus geheel; 
ze bestaat altijd uit meerdere deelidentiteiten, die evengoed met elkaar in te-
genspraak kunnen zijn.12 

De identiteitsdefinitie van deze masterproef borduurt voort op Keupps ge-
nuanceerde interpretatie van gelaagde identiteiten, die is ingebed in Eriksons 
identiteitstheorie. Ter aanvulling daarop wordt de ondubbelzinnige definitie 
van het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal gehanteerd: ‘eigen ka-
rakter‘.13 Deze definitie is niet alleen complementair aan het begrip van lap-
pendekenidentiteit, maar is ook eenduidig. Ze geeft namelijk weer waar het in 
de kern om draait: (een gevoel van) eigenheid. 

1.2  Rechtvaardiging 

Aan de keuze voor dit attitudeonderzoek ligt een viertal gronden ten grond-
slag. Allereerst is de thematiek er een met een bijzonder actueel karakter, 
zowel in Nederland als in Duitsland. Vragen als ‘wie zijn wij?‘ en ‘wat maakt 

10 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, ‘Der Begriff der Identität‘, https://www.
bpb.de/politik/extremismus/rechts populismus/241035/der-begriff-der-identitaet 
(geraadpleegd op 30.07.2018).

11 Vgl. Erik H. Erikson, Childhood and Society (New York 1950); Erik. H. Erikson, Identität 
und Lebenszyklus. Drei Aufsätze (Berlijn 1974). 

12 Vgl. Heiner Keupp e.a., Identitätskonstruktionen (3de druk; Reinbek 2006).
13 Guido Geerts e.a. (red.), Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. a-i. (Utrecht 

1999), 1395.

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechts%20populismus/241035/der-begriff-der-identitaet
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechts%20populismus/241035/der-begriff-der-identitaet
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onze identiteit precies tot de onze?‘ zijn in de laatste decennia tot diep in het 
politiek-maatschappelijke wezen beider buurlanden doorgedrongen. Iden-
titeitsvraagstukken als gevolg van Europese integratie, mondialisering, mi-
gratiestromen en economische crises zijn bepalend geworden voor het poli-
tiek-maatschappelijke debat. Succesvol opkomende populistische bewegingen 
die dit thema claimen, getuigen hiervan.14 

Ten tweede verschaft een dergelijk positioneringsonderzoek inzicht in 
de wijze waarop traditionele volkspartijen ideologisch omgaan met een zich 
veranderend, (op rechts) competitiever wordend politiek klimaat, waarin ver-
sterkt identiteitsdebatten worden gevoerd. Zodoende schijnt het onderzoek 
ook licht op een breder thema, namelijk op het aanpassingsvermogen van de 
‘gevestigde orde‘. Anno 1994 schrijft historicus Jan-Jaap van den Berg nog: 
»Misschien is juist deze voortdurende aanpassing aan de omstandigheden wel
het kenmerkende element in de christen-democratische ideologie.«15 Het is de
vraag of het Nederlandse CDA en de Duitse CDU bij het thema identiteit ook zo
buigzaam zijn (gebleven).

Een derde legitimatie voor het bestuderen van de christendemocratische 
houding jegens identiteit ligt in het feit dat de christendemocratische ideo-
logie diffuus te noemen is, ook wat dit thema betreft.16 De christelijksociale 
leer, die een fundament van de christendemocratie vormt, gaat bijvoorbeeld 
uit van een mensbeeld waarbij samenwerking binnen een organisch collectief 
centraal staat. Hoe dit geheel, alsmede de identiteit van daaronder vallende 
actoren, er precies uitziet, is echter fluïde. Even multi-interpretatief zijn chris-
tendemocratische principes als het katholieke ‘subsidiariteitsbeginsel‘ en de 
neocalvinistische ‘soevereiniteit in eigen kring‘, welke beide legio mogelijke 
invullingen van identiteit toelaten: individuele identiteit, familiale identiteit, 
regionale identiteit, religieuze identiteit enzovoort.17

14 Vgl. Markus Wilp, ‘Populismus. Annäherung an ein komplexes Phänomen‘, in: André 
Krause en Koen Vossen (red.), »Stink-normal?« Die rechtspopulistische Herausforderung 
in den Niederlanden und Deutschland (Münster 2017) 17–36, aldaar 29.

15 Jan-Jaap van den Berg, ‘Het geheim van CDA schuilt in aanpassing‘, Trouw (24 februari 
1994). 

16 In weerwil van de ideologische meerduidigheid wordt het CDA in de recente we-
tenschappelijke werken onder de noemer van ‘nationalistisch-conservatieve‘ partij 
geschaard. Vgl. Krause en Vossen, ‘Das Wahlergebnis vom 15. März 2017‘, 15. 

17 Vgl. Rien Fraanje, ‘De christendemocratie in Nederland. Schipperen tussen waar-
den en verantwoordelijkheid‘, in: Friso Wielenga, Carla van Baalen en Markus Wilp 
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Naast de drie genoemde rechtvaardigingsgronden (de actualiteit van iden-
titeitsvraagstukken, het aanpassingsvermogen van volkspartijen en de meer-
duidigheid van de christendemocratische leer) nodigt ten vierde de historio-
grafie uit tot nader onderzoek. Binnen de huidige stand van het onderzoek 
vormt het onderzoeksveld christendemocratie in relatie tot externe identiteit 
immers een braakliggend terrein. In dit kader dient te worden opgemerkt dat 
het voorliggende onderzoek enkel externe identiteit behandelt, oftewel de vi-
sie op identiteit. De externe identiteit (beoordeling van identiteit in het alge-
meen) valt hiermede duidelijk te onderscheiden van de partij-interne identi-
teit (identiteit van de partij zelf). 

Daarenboven is tot op heden geen analoog identiteitsonderzoek binnen 
een Nederlands-Duits kader uitgevoerd. Dit is een gemis omdat een dergelij-
ke binationale vergelijking met daarin het CDA en de CDU als onderzoeksob-
jecten over het voetlicht kan brengen hoe twee qua grondslag nauwverwante 
centrumpartijen zich mogelijk los van elkaar ideologisch ontwikkelen – en dat 
gedurende een periode van toegenomen belangstelling voor identiteit en op-
komend rechtspopulisme. De keuze voor specifiek het CDA en de CDU (en níet 
de christelijk-sociale CSU) is derhalve niet alleen ideologisch gefundeerd, maar 
ook contextueel te rechtvaardigen: de twee partijen bevinden zich in hetzelfde 
schuitje.18 

Doch, niet alleen de parallellen tussen beide zusterpartijen vormen een 
stimulans voor Nederlands-Duits partijenonderzoek. Het feit dat beide partijf-
ormaties inhoudelijk niet op alle fronten elkaars evenbeeld zijn, maakt nader 
onderzoek evengoed interessant. Vanwege het verschil in standplaatsgebon-
denheid wordt door beide partijen verschillend tegen bepaalde onderwerpen 

(red.), Een versplinterd landschap. Bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Neder-
landse politieke partijen (Amsterdam 2018), 11–34, aldaar 11–15; Rob Nijhoff, ‘De 
ChristenUnie. Pluralistisch uit principe‘, in: Friso Wielenga, Carla van Baalen en 
Markus Wilp (red.), Een versplinterd landschap. Bijdragen over geschiedenis en actualiteit 
van Nederlandse politieke partijen (Amsterdam 2018), 35–54, aldaar 43–44.

18 De Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU), de Beierse zusterpartij van de CDU, 
wordt in dit onderzoek van nationale christendemocratische partijen buiten be-
schouwing gelaten. Enerzijds omdat de politiek-maatschappelijke context in Beie-
ren (met de CSU als onbetwist dominante partij) te sterk afwijkt van die in Neder-
land en de rest van Duitsland. Anderzijds vertoont de partij door haar uitgesproken 
regionaliteit op identiteitsvlak te weinig gelijkenissen met het CDA en de CDU. 
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aangekeken.19 Juist met het oog op deze verschillende contexten is het interes-
sant om te na te gaan hoe het beeld van identiteit daarbinnen precies gestalte 
krijgt – om met andere woorden te beschouwen op welke identiteitspunten 
de partijen daadwerkelijk tot een uiteenlopende (ideologische) positionering 
komen, en waar niet. 

Vooraleer een valide onderzoeksvraag valt te formuleren, is inzicht in de 
Nederlandse en Duitse historiografie vereist. Daarom wordt in het navolgende 
ingegaan op het christendemocratie-onderzoek in beide landen en op de be-
handeling van het identiteitsvraagstuk daarbinnen. Ter waarborging van de 
overzichtelijkheid en relevantie is bewust gekozen voor publicaties die niet 
vroeger zijn verschenen dan 1990: een periode van grofweg 30 jaar. Niet toeval-
lig ondervangt deze periode de oppositionele herbronningsperioden van beide 
zusterpartijen en kenmerkt ze zich door een toenemende maatschappelijke 
interesse voor het identiteitsvraagstuk, zowel in Nederland als in Duitsland. 

1.3  Nederlandse literatuur 

Bij het opstellen van een historiografische weergave van Nederlandse studies 
naar de christendemocratie trekt de geringe hoeveelheid wetenschappelijke 
publicaties de eerste aandacht. Deze constatering vindt bijval in het voorwoord 
van de themabundel Conjunctuur van de macht. Het Christen Democratisch Appèl 
1980–2010 (2011). Hierin blikt politiek historicus Gerrit Voerman terug op het 
voorgaande onderzoek naar het CDA. Volgens de directeur van het Documen-
tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit 
Groningen is het »opmerkelijk dat aan deze partij [CDA], die in de afgelopen 
drie decennia zo sterk het aanzien van de Nederlandse politiek heeft bepaald, 
vanuit een wetenschappelijke hoek zo weinig aandacht is geschonken«.20

De enige uitzonderingen hierop vormen volgens Voerman de werken over de 
totstandkoming van het CDA, zijnde een fusiepartij van de Katholieke Volkspar-
tij (KVP), de Antirevolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie 
(CHU), alsmede publicaties over de christendemocratische machtsconcentratie 

19 Zo zijn de Duitse christendemocraten op medisch-ethisch vlak bijvoorbeeld behou-
dender dan hun Nederlandse collega‘s.

20 Gerrit Voerman, ‘Voorwoord‘, in: Idem, De conjunctuur van de macht. Het Christen 
Democratisch Appèl 1980–2010 (Amsterdam 2011) 7–8, aldaar 7.
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in de 80‘er jaren.21 Wat de behandeling van andere CDA-thema‘s betreft, zijn de 
verschenen publicaties vooral journalistieke producten. Hierdoor ontbreekt, 
aldus Voerman, een bredere historische dan wel internationaal-vergelijkende 
zienswijze.22 Exemplarisch hiervoor is het funderende werk Een positieve grond-
houding. De geschiedenis van het CDA (1992). Deze bijdrage van nos-redacteur Dik 
Verkuil geldt als het eerste historische overzichtswerk van het CDA. 

Het geschetste stempel van het journaille wordt des te duidelijker indien 
men de geventileerde toonzetting in de publicaties als ijkpunt neemt. Deze toon 
is eenvoudig meetbaar aangezien veel auteurs taxerende woorden over de toe-
komstbestendigheid van de christendemocratie inruimen. Hierbij valt op dat 
Verkuil anno 1992 nog zonder enige relativering over »de machtigste partij van 
ons land« schrijft.23 Iets wat historicus Hans Righart in Het einde van Nederland? 
Kenteringen in politiek, cultuur en milieu (1992) accordeert, wanneer hij CDA in te-
genstelling tot de PVDA en de VVD als »grote, stabiele middenpartij« bestem-
pelt.24 In aanloop naar de verkiezingen van 1994 verandert dit positieve beeld 
echter snel. De bundel Geloven in macht. De christen-democratie in Nederland (1993) 
lijkt in dit opzicht een omslagpunt te vormen. Hierin twijfelt politicoloog Kees 
van Kersbergen of de christendemocratie de 21ste eeuw überhaupt nog wel zal 
halen.25 Vanaf dat moment nemen vele journalisten de neerwaartse spiraal van 
het CDA als uitgangspunt. Alzo getuigen de veelal sensationele en finalistische 
titels van hun werken, met daarin frases als ‘van hoogtepunt naar catastrofe‘.26 

21 Voorbeelden hiervan zijn: Hans-Martien ten Napel, ‘Een eigen weg‘. De totstandkoming 
van het CDA (1952–1980) (Kampen 1992); Dik Verkuil, Een positieve grondhouding. De  
geschiedenis van het CDA (‘s-Gravenhage 1992); Marcel Metze, De stranding. Het CDA 
van hoogtepunt naar catastrofe (Nijmegen 1995); Pieter Gerrit Kroeger en Jaap Stam, 
De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA (1974–1998) (Amsterdam 1998). 

22 Vgl. Voerman, ‘Voorwoord‘ (2011), 7. 
23 Verkuil, Een positieve grondhouding (1992), achterflap. 
24 Hans Righart, Het einde van Nederland? Kenteringen in politiek, cultuur en milieu (Utrecht 

1992), 40–43. 
25 Vgl. Kees van Kersbergen, ‘Geloven in macht: een inleiding‘, in: Kees van Kersbergen, 

Paul Lucardie en Hans-Martien ten Nape (red.), Geloven in macht. De christen-democra-
tie in Nederland (Amsterdam 1993), 1–22, aldaar 17. 

26 Zie titels: Metze, De stranding. Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe (1995); Kroeger 
en Stam, De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA (1974–1998) (1998); Kees 
Versteegh, De honden blaffen. Waarom het CDA geen oppositie kan voeren (Amsterdam 
1999); Ewout Klei en Remco van Mulligen, Van God los. Het einde van de christelijke 
politiek? (Amsterdam 2014). 
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De sterke journalistieke aanwezigheid zegt echter weinig over het identi-
teitsvraagstuk zelf. Wanneer bij de ordering van de literatuur het onderwerp 
identiteit als referentiepunt wordt genomen, vormt het Het einde van Neder-
land (1992) een passend begin. Hierin wijdt verzuilingsexpert Hans Righart 
opmerkelijk veel aandacht aan de nationale identiteit van Nederland, waarbij 
hij concludeert dat deze anno 1992 nauwelijks aanwezig is.27 Het door Righart 
geschetste zwakke en daardoor mogelijk niet ter discussie staande natiebesef 
kan een verklaring zijn voor de beperkte aandacht voor het thema identiteit 
in de literatuur. De enkele keren dat hiervoor in de Nederlandse literatuur wel 
aandacht is, richt de belangstelling zich slechts op de partij-interne identiteit, 
dat wil zeggen op de CDA-grondslagendiscussies.

Dit geldt bijvoorbeeld voor Verkuils Een positieve grondhouding alsmede voor 
de politicologische bundel Geloven in macht (1993). Laatstgenoemde behandelt 
de machtspositie van het CDA, waarbij het in de twee ‘ideologiebijdragen‘ en-
kel rept over het historische fusieproces en over de vraag in hoeverre het CDA 
als conservatief te brandmerken is.28 Eenzelfde focus op de partij-identiteit 
komt naar voren in het proefschrift ‘Gods wil in Nederland‘. Christelijke ideologie-
en en de vorming van het CDA (1880–1980) van Rutger Zwart uit het jaar 1996. De  
Nijmeegse historicus beschrijft hierin nauwgezet de rol van ideologie binnen 
het CDA-fusieproces, maar zwijgt over de visie op externe identiteit.29 De ove-
rige literatuur uit de jaren 90 bestaat merendeels uit journalistieke beschou-
wingen met een sterke personele focus, die zelden en andere identiteit dan 
de partij-identiteit aanstippen. Zo staat in het anekdotische werk De Stranding 
(1995) van journalist Marcel Metze de persoonlijke geldingsdrang van promi-
nente CDA‘ers centraal. 

De enkele keer dat de externe identiteit wel wordt genoemd, gebeurt dit 
slechts zijlings. In De rogge staat er dun bij (1998) schenken Pieter Gerrit Kroeger  

27 Vgl. Righart, Het einde van Nederland? (1992), 112–113.
28 Vgl. Rutger Zwart, ‘Ideologie en macht. De christelijke partijen en de vorming van 

het CDA‘, in: Kees van Kersbergen e.a. (red.), Geloven in macht. De christen-democratie 
in Nederland (Amsterdam 1993), 23–28; Paul Lucardie, ‘De ideologie van het CDA: 
een conservatief democratisch appèl‘, in: Kees van Kersbergen e.a. (red.), Geloven in 
macht. De christen-democratie in Nederland (Amsterdam 1993), 39–60. 

29 Dit neemt niet weg dat in Zwarts dissertatie de ideologische grondslagen van de 
christendemocratie, met name de antirevolutionaire en rooms-katholieke wortels, 
op grondige wijze worden blootgelegd. 
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en Jaap Stam bijvoorbeeld aandacht aan het ideologische CDA-concept ‘ver-
antwoordelijke samenleving‘, dat ten tijde van Lubbers als een »aanval op de 
ik-cultuur« geldt.30 Tevens raakt het boek De honden blaffen (1999) van Kees 
Versteegh enigszins aan de vraag wat de christendemocratie onder identiteit 
verstaat. Versteegh geeft weer hoe de oppositionele christendemocratie on-
der invloed van het communitarisme in het geweer komt tegen de individu-
alisering.31 

Ook na de millenniumwisseling blijft een levendig debat onder academi-
ci uit. In weerwil van de aanslagen van elf september 2001 en Pim Fortuyns 
dood – gebeurtenissen die ontegenzeggelijk de maatschappelijke identiteits-
discussie aanwakkeren – ontbreekt klaarblijkelijk de behoefte om iets over het 
christendemocratische identiteitsstandpunt op papier te zetten. Los van per-
soonlijke portretten van mastodonten, zoals opgetekend in het jubileumboek 
25 jaar CDA. Tussen macht en inhoud (2005) en Van Agts biografie Tour de Force 
(2008), alsmede Alexander van Kessels studie over de koers van de Europese 
Volkspartij (EVP), ‘Ruggen recht, heren!‘ (2003), volgen er weinig op het CDA ge-
richte publicaties. 

Het laatste wetenschappelijke werk dat zich exclusief aan het CDA wijdt, de 
reeds aangehaalde NDPP-themabundel Conjunctuur van de macht (2011), wijkt 
evenmin af. Het werk heeft als doel de evolutie van de partij weer te geven, 
maar schenkt daarbij geen aandacht aan het thema externe identiteit. In plaats 
daarvan kiezen de auteurs voor ‘standaardonderwerpen‘, zoals het rechts-con-
servatisme en de houdbaarheid van het CDA. Er is na 2000 kortom weinig be-
langstelling voor, laat staan een academisch debat over, de christendemocratie 
in het algemeen, en nog minder voor haar houding ten opzichte van identiteit. 
Kennelijk wordt de meerwaarde hiervan nauwelijks gezien, zelfs niet in de rap-
porten van het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA.32 

30 Kroeger en Stam, De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA (1974–1998) 
(1998), 226–229, 275, 276. 

31 Vgl. Versteegh, De honden blaffen (1999), 220–222. 
32 In de gemiddeld vier tot zes keer per jaar verschijnende publicaties van het WI zijn 

met name economische thema‘s (pensioenstelsel, belastingstelsel, duurzaamheid) 
en sociale thema‘s (zorgstelsel, participatie) onderwerp van onderzoek. Enige uit-
zondering vormt het rapport Mens, waar ben je? over het christendemocratische 
mensbeeld. Vgl. WI, https://www.cda. nl/wetenschappelijk-instituut/publicaties/
publicaties-2000–heden/ (geraadpleegd op 03.04.2018). 

https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/publicaties/publicaties-2000%E2%80%93heden/
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1.4  Duitse literatuur 

De literatuur over de CDU heeft een aantal algemene kenmerken die zich dui-
delijk van het Nederlandse onderzoek naar het CDA onderscheiden. Allereerst 
is er in Duitsland aanzienlijk meer, met name politicologisch, materiaal voor-
handen dan in Nederland.33 Door deze veelheid zou het te paginarovend zijn om 
hier alle CDU-gerelateerde publicaties te presenteren.34 Anders dan bij de schets 
van de Nederlandse onderzoeksstand wordt daarom geen overzicht van alle 
werken over de partij weergegeven, maar een representatieve schets daarvan. 

Het valt op dat de Duitse partijpolitieke literatuur veelal gestalte krijgt in 
politicologische standaard- en studiehandboeken waarin per politieke partij 
hoofdstukken van algemene aard zijn opgenomen.35 Naast academische hand-
boeken zijn er evenwel ook werken die exclusieve aandacht aan één partij 
schenken – dus ook aan de CDU.36 Opvallenderwijs spitst zich deze thematische 
exclusiviteit met regelmaat toe op subnationale bestuurseenheden, zoals deel-
staten, regio‘s, steden en zelfs dorpsgemeenten. Anders dan in het staatsorde-
lijk ‘platte‘ Nederland is er in het federatieve Duitsland namelijk traditioneel 
veel vraag naar regiogebonden politiekonderzoek. Hiervan getuigt een titel als 
Die Entstehung der CDU in Rheinland-Pfalz (1995).37 Een dusdanig sterke regionale 
aandacht is het Nederlands christendemocratie-onderzoek volkomen vreemd. 

33 Wellicht speelt hier de oriëntering van de Nederlandse onderzoekswereld op de VS 
een rol. In een opiniestuk in de Volkskrant in 2015 zette Ton Nijhuis, directeur van 
het Duitsland Instituut, uiteen hoezeer de focus van Nederlandse opleidingen, waa-
ronder politicologie, op de Angelsaksische wereld is gericht. Vgl. Ton Nijhuis, ‘Stop 
de verengelsing van hbo en universiteit‘, de Volkskrant (16 juli 2015).

34 Zelfs KAS meldt op haar webpagina dat de aldaar gepresenteerde CDU-bibliografie 
slechts een fractie aller verschenen titels kan weergeven. Vgl. Konrad-Adenauer-Stif-
tung, ‘Bibliographie‘, http://www.kas.de/wf/de/71.9355/ (geraadpleegd op 09.03.2018). 

35 Zie: Peter Eisenman en Gerhard Hirscher (red.), Die Entwicklung der Volksparteien  
im vereinten Deutschland (Bonn 1992); Wolfgang Rudzio, Das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland (9de druk, Wiesbaden 2014); Klaus von Beyme, Das poli-
tische System der Bundesrepublik. Eine Einführung (12de druk, Wiesbaden 2017); Erik  
Lommatzsch, Parteien in Deutschland von 1945 bis heute (Stuttgart 2018); Frank Decker 
en Viola Neu (red.), Handbuch der deutschen Parteien (3de druk, Wiesbaden 2018). 

36 Nederlands onderzoek is in dit licht doorgaans minder exclusief. Wanneer het om 
slechts één beleidsthema gaat, richt het onderzoek zich in de regel op meerdere partijen. 

37 Zie: Anne Martin, Die Entstehung der CDU in Rheinland-Pfalz (Mainz 1995); Martina 
Neitzke, Die CDU Hessen 1950–1967 (Wiesbaden 2010); Guido Hitze, Verlorene Jahre: die 
nordrhein-westfälische CDU in der Opposition (Düsseldorf 2010). 

http://www.kas.de/wf/de/71.9355/
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Een andere karakteristiek van het Duitse christendemocratieonderzoek 
schuilt in de vaststelling dat de Duitse studies ook in thematisch opzicht de-
tailrijker zijn dan het Nederlandse, zeker met het oog op de behandeling van 
specifieke beleidsmatige thema‘s, zoals buitenlands beleid en onderwijspoli-
tiek.38 Dit biedt ruimte voor meer diepgang en voor gedetailleerder onderzoek. 
Deze detailrijkheid strekt zich bovendien uit tot marginale thematiek: waar in 
Nederland bijvoorbeeld nog nooit een werk is gewijd aan christendemocrati-
sche vrouwenafdelingen of aan de positie van homoseksuelen binnen de chris-
tendemocratie, zijn in Duitsland wel dergelijke studies verschenen.39 

Belooft deze detailrijkheid echter ook een academische uitdieping van het 
identiteitsvraagstuk in relatie tot de CDU? Afgaande op de woorden van Udo 
Zolleis is het antwoord op deze vraag niet positief. Volgens de politicoloog is 
er verhoudingsgewijs namelijk niet veel, maar juist weinig over de CDU ge-
publiceerd. Met het oog op de inhoudelijke accentzetting merkt Zolleis het 
volgende op: »Sie [de studies over de CDU] sind entweder sehr personen- oder 
politikfeldorientiert oder Studien über eine bestimmte Organisationsbeschaf-
fenheit der Partei.«40 Er is bij Duits onderzoek tot op heden dus vooral oog ge-
weest voor klassiek-institutionele onderwerpen. Daar hoort het thema iden-
titeit niet bij. Deze constatering vindt weerklank bij andere wetenschappers, 
die een analoge ontwikkeling herkennen.41 

38 Zie: Michael Lemke, CDU/CSU und Vertragspolitik der Bundesrepublik Deutschland in den 
Jahren 1969–1975 (Saarbrücken-Scheidt 1992); Tim Geiger, Atlantiker gegen Gaullisten. 
Außenpolitischer Konflikt und innerparteilicher Machtkampf in der CDU/CSU 1958–1969 
(München 2008); Sören Messinger en Yvonne Wypchol, Moderne CDU? Programmati-
scher Wandel in der Schul- und Familienpolitik (Stuttgart 2014).

39 Zie: Hans Süssmuth, Kleine Geschichte der CDU-Frauen-Union. Erfolge und Rückschlä-
ge:1948–1990 (Baden-Baden 1990); Heinz Funke, 40 Jahre Frauen-Union Bergkamen. 
1967–2007 (Bergkamen 2007); Niklas Kleinwächter, Lesben und Schwule in der Union. 
Homosexuellenpolitik in der Merkel-CDU (Stuttgart 2016). 

40 Udo Zolleis, Die CDU. Das politische Leitbild im Wandel der Zeit (Wiesbaden 2008),  
13–14.

41 Vgl. Petra Hemmelmann, Der Kompass der CDU. Analyse der Grundsatz- und Wahl-
programme von Adenauer bis Merkel (Wiesbaden 2017), 19. Op deze pagina verwijst 
Hemmelmann ook naar Uertz. Vgl. Rudolf Uertz, ‘Zur Theorie und Programmatik 
der Christlichen Demokratie‘ in: Günter Buchstab en Rudolf Uertz (red.), Christliche 
Demokratie im zusammenwachsenden Europa. Entwicklungen, Programmatik, Perspektiven 
(Freiburg 2004), 32–64, aldaar 33. 
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Onvermijdelijk rijst op dit punt de vraag hoe het vanaf de 90‘er jaren staat 
met publicaties over het identiteitsvraagstuk in relatie tot de Duitse christen-
democratie. Hierbij beseffe men dat de val van de muur een binnen-Duitse 
identiteitsdiscussie teweeg heeft gebracht en daardoor relatief veel aandacht 
voor nationale identiteit. Desondanks verschijnt er ook na de Wende geen noe-
menswaardig werk dat de christendemocratische visie op identiteit níet louter 
zijlings belicht. Een zeldzame uitzondering hierop vormt de onlangs versche-
nen dissertatie Der Kompass der CDU. Analyse der Grundsatz- und Wahlprogramme 
von Adenauer bis Merkel (2017). Hierin analyseert Petra Hemmelmann op syste-
matische wijze de aanwezigheid van verschillende thema‘s in de beginsel- en 
verkiezingsprogramma‘s van de CDU, waaronder Heimat en natie.42 

Met grotere regelmaat dan het wi rapporteert de Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS), het partijgebonden instituut van de CDU, over het christendemocrati-
sche mensbeeld in relatie tot identiteit. In dezen valt vooral de uitgesproken 
christelijke en dikwijls ook Europese inbedding van het identiteitsvraagstuk 
op.43 Voor het overige ligt de nadruk in de Duitse literatuur over de CDU hoofd-
zakelijk op de interne identiteit, oftewel op de manier waarop de CDU zichzelf 
waarneemt: als een rechts-conservatieve partij, een centristische volkspartij of 
als een christendemocratische partij.44 

1.5  Onderzoeksvraag en tijdsafbakening 

De binationale historiografieschets signaleert dat christendemocratische iden-
titeitskenmerken weliswaar bij tijd en wijle (sub)onderwerp van geschiedonder-
zoek zijn geweest, maar dat de ontwikkeling van specifiek het thema identiteit 

42 Vgl. Hemmelmann, Der Kompass der CDU (2017), 301–306.
43 Zie: Günther Buchstab en Rudolf Uertz (red.), Nationale Identität im vereinten Europa 

(Freiburg im Breisgau 2006); Matthias Rößler (red.), Einigkeit und Recht und Freiheit. 
Deutscher Patriotismus in Europa (Feiburg im Breisgau 2006); Günther Buchstab en 
Dudolf Uertz (red.), Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität (Freiburg im 
Breisgau 2008); Jörg-Dieter Gauger, Hanns Jürgen Küsters en Rudolf Uertz (red.), Das 
Christliche Menschenbild. Zur Geschichte, Theorie und Programmatik der CDU (Freiburg im 
Breisgau 2013). 

44 Zie: Bernd Sondermann, Parteienfamilie ohne Zusammenhalt. Programmatische Gegenre-
den von CDU, CDA und Torries auf die neue Sozialdemokratie (Frankfurt am Main 2006); 
Christian Junge, Sozialdemokratische Union Deutschlands? Die Identitätskrise deutscher 
Volksparteien aus Sicht ihrer Mitglieder (Wiesbaden 2012). 



18 | 1. Inleiding

daarbij niet grondig is bestudeerd – al helemaal niet binnen een comparatieve 
Nederlands-Duitse omlijsting. Dit indachtig heeft de voorliggende scriptie als 
doel een geschiedkundige bijdrage te leveren aan de rudimentaire kennis over 
de Nederlandse en Duitse christendemocratie in relatie tot het thema identiteit. 
Deze doelstelling drukt zich woordelijk uit in de volgende hoofdvraagstelling: 

Hoe ontwikkelden zich de interne discussies over het identiteitsvraagstuk binnen 
de wetenschappelijke bladen van het CDA en de CDU tussen 2000 en 2017, en welke 
inhoud werd daarbinnen aan identiteit gegeven? 

De ietwat abstracte term ‘identiteitsvraagstuk‘ is met opzet in de vraagstel-
ling opgenomen daar de idee van identiteit als politiek-maatschappelijk 
vraagstuk kenmerkend is voor de moderniteit, gevolglijk ook voor de periode 
2000–2017. Weliswaar is identiteit van alle tijd, maar ze werd als concept pas 
problematisch (‘een vraagstuk‘) toen in de moderne tijd de mythische, feoda-
le en gevestigde structuren aan gezag inboetten, afbrokkelden en uiteindelijk 
grotendeels verdwenen – structuren die eeuwenlang voor relatieve identi-
teitszekerheid en zodoende voor een schier non-discutabele identiteit hadden  
gezorgd.45

Het eindpunt van de tijdsafbakening, het jaar 2017, spreekt voor zich aan-
gezien dit geschiedonderzoek vanuit relevantieoverwegingen het meest actuele 
verleden wil duiden. Ten aanzien van het beginpunt, het jaar 2000, gebiedt de his-
torische realiteit te zeggen dat de uiteenlopende politiek-maatschappelijke con-
texten waarin het CDA en de CDU aarden een en dezelfde begindatum nooit vol-
ledig kunnen rechtvaardigen. Zo speelt het identiteitsvraagstuk in Duitsland al 
sinds de vroege 90‘er jaren versterkt een rol als gevolg van de Duitse hereniging. 
In Nederland laat zulke aandacht op zich wachten tot na de millenniumwisseling, 
waarna met name Fortuyn (‘de puinhopen van Paars‘) het thema uitvergroot.

Een zodanig ongelijktijdig beginpunt is voor een vergelijkingsonderzoek 
als dit echter niet wenselijk. Daarom is voor eerste jaar van het derde millen-
nium gekozen. Dit beginpunt is goed verdedigbaar omdat het jaar 2000 voor 

45 Vgl. Douglas Kellner, ‘Popular culture and the construction of postmodern identi-
ties‘, in: S. Lash en J. Friedman (red.), Modernity & Identity (Oxford 1992), 141–172, 
aldaar 141; Heiner Keupp e.a., Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in 
der Spätmoderne (3de druk; Reinbek 2006), 70–71. 
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beide partijen precies valt in een zogeheten periode van ‘herbronning‘ in de 
nationale oppositiebanken – de eerste keer dat de oppositieperioden van beide 
partijen deels overlappen. Dit is voor het onderzoek interessant omdat her-
bronningsperioden zich vaak kenmerken door ideologische overpeinzingen 
en herbewapening, mogelijk ook wat betreft het thema identiteit. Daarnaast 
verbindt het jaar 2000 andere parallellen. Zo bevinden beide partijen zich dan 
op electoraal vlak in een historisch dal.46 Bovendien geldt voor zowel het CDA 
als de CDU dat dit de laatste oppositieperiode is vóór de structureel-electorale 
doorbraak van rechtspopulistische stromingen.47 

Uiteraard bergt het jaar 2000 geen volledig gelijke uitgangspositie voor bei-
de partijen in zich.48 Wat dit aanbelangt, is het nochtans maar zeer de vraag of 
een onbetwistbare harmonische gelijktijdigheid, tijdens welke zowel het CDA 
als de CDU op gelijke hoogte staat, in de loop der geschiedenis überhaupt vind-
baar is. Een dergelijk (gering) verschil in startposities is voor het onderzoek 
daarom aanvaardbaar. Het kan zowaar helpen een potentiële ideologische dis-
crepantie inzake het identiteitsvraagstuk te verklaren. 

Tot slot dwingen pragmatische overwegingen evengoed tot de temporale 
begrenzing vanaf het jaar 2000. Gelet op de talrijke hoeveelheid aan beschik-
bare bronnen laat de 17–jarige afbakening voldoende ruimte voor gedegen on-
derzoek; een kortere periode zou mogelijke ontwikkelingslijnen miskennen, 
terwijl een langere periodisering onvoldoende diepgravende navorsing zou 
toelaten. Bij deze bewuste overweging speelt tevens mee dat de digitalisering 
van de bronnen aan Duitse zijde onvoldoende is voortgeschreden, waardoor 
een vroegere startdatum onpraktisch zou zijn. 

46 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 stemde 18,3 procent van de kiesgerech-
tigden CDA, bij de Bondsdagverkiezingen van 1998 behaalde CDU (zonder CSU) 28,4 
procent. Beide uitslagen waren historisch laag. 

47 Indien men de structurele vestiging van rechtspopulistische partijen van betekenis 
als uitgangspunt neemt, geldt in Nederland 2010 (PVV) als scharnierjaar, in Duits-
land 2017 (AfD). Ofschoon in Nederland ook wat valt te zeggen voor het jaar 2002 
waarin de LPF doorbreekt, wordt deze partij in dit kader als niet-blijvend en dus 
niet-structureel beschouwd. 

48 De Nederlandse christendemocraten voeren op dit punt immers al zes jaar oppo-
sitie, terwijl hun Duitse collega‘s pas vanaf 1998 uit het nationale centrum van de 
macht zijn verbannen. 
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1.6  Bronnen en Methode 

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op de analyse van primaire bronnen. 
Overeenkomstig de mores binnen de politiekhistorische discipline is het onder-
zoek kwalitatief van aard. Het richt zich allereerst op het thematisch ordenen 
en vervolgens op het analyseren van wetenschappelijke artikelen, zijnde de 
primaire bronnen. De artikelen stammen uit de wetenschappelijke tijdschrif-
ten van het WI en de KAS, de wetenschappelijke instituten van respectievelijk 
het CDA en de CDU. Er is met opzet voor deze periodieke tijdschriften gekozen 
omdat ze (waarschijnlijk) een beargumenteerd identiteitsdebat weergeven dat 
betrekking heeft op de inhoudelijke koers van de twee moederpartijen. Zo kun-
nen ze een valide beeld schetsen van de ideologische ontwikkelingen binnen 
de christendemocratie. 

De artikelen zijn aan Duitse zijde afkomstig uit het tijdschrift Die Politische 
Meinung (PM)49 en aan Nederlandse zijde uit het blad Christen Democratische  
Verkenningen (CDV).50 CDV is na de totstandkoming van het CDA ontstaan als  
samensmelting van de wetenschappelijke tijdschriften van de KVP, ARP en 
CHU. Vanaf de eerste uitgave in het jaar 1981 is CDV een maandblad dat geen 
themanummers kent. Dit duurt tot het jaar 2003, waarin de CDV-redactie  
aangeeft te streven naar meer thematische samenhang en diepgang. Bijgevolg 
verschijnt het tijdschrift vanaf dan slechts elk kwartaal als themanummer.51 
De redactie wil met deze »metamorfose« weg van de waan van de dag.52 Wel 
blijft er in de themanummers (beperkt) ruimte voor artikelen die niet direct 
verwantschap vertonen met het betreffende hoofdthema. 

Aan Duitse zijde laat een analoge gedaanteverwisseling langer op zich 
wachten. In het jaar 2013 komt het blad, dat sinds 1956 wordt uitgegeven, voor 
het eerst niet meer maandelijks uit. Vanaf dat jaar is PM naar eigen zeggen »ge-

49 Ten behoeve van de leesbaarheid zal in het navolgende het lidwoord ‘Die‘ in de titel 
van het blad worden weggelaten. 

50 Gemakshalve wordt in het navolgende met het onzijdige betrekkelijk voornaam-
woord ‘dat‘ verwezen naar CDV en PM, refererend aan ‘blad‘ dan wel ‘tijdschrift‘. Dit 
betekent dat beide bladen zich als onzijdig manifesteren.

51 Vgl. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, ‘Christen Democrati-
sche Verkenningen (CDA)‘, http://pubnpp .eldo c.ub.rug.nl/root/tijdschrift/CDV/ 
(geraadpleegd op 03.05.2018). 

52 Vgl. Thijs Jansen en Jan Prij, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 1 
(2003), 3–4, aldaar 3. 

http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/root/tijdschrift/CDV/
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neralüberholt« en verschijnt het als tweemaandelijks thematijdschrift. Deze 
wending is het gevolg van een hoofdredacteurenwissel: Bernd Löhmann volgt 
Wolfgang Bergsdorf, oud-adviseur van Helmut Kohl, op. Beide heren zijn de 
enige hoofdredacteuren gedurende de onderzoeksperiode. Het blad wil zich 
vanaf 2013 bewust meer met grote thema‘s bezighouden, niet met snelle actu-
aliteit.53 Ondanks deze overgang blijft PM traditiegetrouw: het blad behoudt de 
ondertitel ‘deutsche Zeitschrift für Politik, Gesellschaft, Religion und Kultur‘ 
en wil naar eigen zeggen zijn lezersschare historische analyses en een in het 
christelijk mensbeeld verankerde ethiek blijven bieden.54 

Anders dan PM voert CDV geen ondertitel. Wel typeert het zichzelf als »het 
geheugen en geweten« van de christendemocratie. Daarnaast schept CDV anders 
dan het Duitse zusterblad expliciet afstand tot de moederpartij; het Nederlandse 
tijdschrift geeft immers aan kritisch en onafhankelijk van het CDA te werk te 
gaan.55 CDV wil prikkelen. Vandaar ook dat een advertentie uit 2000 luidt: »CDV 
gooit een steen in uw vijver!«56 Soortgelijke uitdagende frasen ontbreken in het 
profiel van PM, dat in 2016 zelfs een artikel van de geschiedkundige Alexander 
Demandt weigert te publiceren. Demandts historische vergelijking tussen de on-
dergang van het Romeinse Rijk en de toenmalige vluchtelingenstroom in Duits-
land zou in het licht van de actualiteit politiek te gevoelig liggen.57 

Doch, ook op het beeld van een volkomen soeverein CDV als luis in de pels 
van de moederpartij is een en ander af te dingen, zeker wanneer men zich ervan 
vergewist dat WI-directeur Ab Klink in 2007 toenmalig CDV-hoofdredacteur 
Thijs Jansen ontslaat. Aldus Jansen zelf omdat hij te kritisch op het CDA zou 
zijn geweest.58 Mogelijk vanwege de verlangde, ietwat contraire »kritisch-lo-

53 Vgl. Deutschlandfunk, ‘Die Politische Meinung. Intellektuelles Flaggschiff im christ-
demokratischen Umfeld‘, https://www.deutschlandfunk.de/die-politische-meinung- 
intellektuelles-flaggschiffim.1310.de.html?dram:article_id=289968 (geraadpleegd op 
04.05.2018).

54 Vgl. Konrad-Adenauer-Stiftung, ‘Über diese Reihe‘, http://www.kas.de/wf/de/34.6/  
(geraadpleegd op 04.05.2018). 

55 Vgl. Christen Democratische Verkenningen, ‘Over CDV‘, https://www.tijdschrift-
cdv.nl/over_cdv (geraadpleegd op 06.05.2018).

56 ‘»In stilstaand water kan niets leven»‘, Christen Democratische Verkenningen 4 (2000), 25. 
57 Vgl. Alexander Demandt, ‘Das Ende der alten Ordnung. Untergang des Römischen 

Reiches‘, Frankfurter Allgemeine (21 januari 2016).
58 Vgl. ‘CDA duldt geen kritiek in eigen blad‘, Trouw (31 augustus 2007); ‘CDA-instituut 

mag hoofdredacteur ontslaan‘, de Volkskrant (26 september 2007).

http://www.kas.de/wf/de/34.6/
https://www.tijdschriftcdv.nl/over_cdv
https://www.tijdschriftcdv.nl/over_cdv
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yale houding« is de doorloopsnelheid van de hoofdredacteuren in Christen 
Democratische Verkenningen hoger dan die in PM.59 Jansens opvolgers zijn 
Marcel ten Hooven, Pieter Jan Dijkman en Marc Janssens. 

Wat de methodische werkwijze aangaat, bestudeert dit onderzoek alle CDV- 
en PM-artikelen van 2000 tot en met 2017 die rechtstreeks dan wel middellijk 
uitspraken doen over het identiteitsvraagstuk. Uit deze modus operandi, die 
de bronnen zo veel mogelijk aan het woord laat, vloeit voort dat de scriptie 
hoofdzakelijk een descriptief karakter kent. Deze opzet betekent dat de voor-
liggende masterproef niet is gevuld met ‘gruishoofdstukken‘, dat wil zeggen 
hoofdstukken van algemene aard die louter ter maskering van een gebrek aan 
eigen materiaal dienen. Gezien de grote zeggingskracht die alléén al van de 
CDV- en PM-artikelen uitgaat, is hier bewust voor gekozen. Per slot van reke-
ning ligt het voor beantwoording van de hoofdvraag het meest voor de hand
om de veelzijdige wetenschapsartikelen voor zichzelf te laten spreken.60 Pas in
de slotbeschouwing volgt derhalve een comparatieve analyse die PM en CDV
met elkaar vergelijkt.

Als leidraad voor de opbouw en de inhoudelijke invulling van de hoofd-
stukken functioneert het onderstaande schema. Het overzicht belicht ver-
scheidene identiteitsthema‘s en geeft per thema een vraagstelling weer die de 
lading van datzelfde thema dekt. De vraagstellingen vormen de rode draad van 
elk hoofdstuk. Deze opzet wordt bij de lezer bekend verondersteld, zodat een 
‘schoolse‘ herhaling van de vraagstellingen aan het begin van elke hoofdstuk 
niet meer nodig is. Pas in het slothoofdstuk volgt op basis van de vraagstellin-
gen per thema een tekstuele beschouwing, alsmede een visuele positionering 
op een schaal van ‘beslist wel‘ tot ‘beslist niet‘. Daarmede worden de vragen 
beantwoord.

59 Vgl. Wetenschappelijk Instituut, ‘Hoofdredacteur (m/v) Christen Democratische 
Verkenningen (CDV)‘, https://www.cda .nl/ wetenschappelijk-instituut/actueel/
nieuws/154085/ (geraadpleegd op 23.06.2018). 

60 Het moge de oplettende lezer reeds zijn opgevallen dat deze scriptie in de tegen-
woordige tijd is geschreven. Deze keuze is geen miskenning van de historische con-
text, maar zorgt ervoor dat de lezer zo dicht mogelijk bij de bronnen blijft. Zodoen-
de doet ze recht aan de doelstelling om de bronnen zo veel mogelijk voor zichzelf te 
laten spreken. 

https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/actueel/nieuws/154085/
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6162Identiteitsthema Vraagstelling

individualisering  
(individualisme)61

Leidt individualisering tot positieve  
identiteitsvorming?

multiculturalisme Leidt multiculturalisme tot positieve  
identiteitsvorming?

natie62 Bepaalt de natie identiteit? 

christendom Bepaalt het christendom identiteit?

Leitkultur Bepaalt de Leitkultur identiteit?

grondwet Bepaalt de grondwet identiteit?

regio Bepaalt Europa identiteit?

Europa Bepaalt de regio identiteit?

inclusie & veranderlijkheid Is identiteit inclusief en veranderlijk? 

De tabel is het geïnspireerd op het overzicht ‘Fünf Spannungsfelder der 
Identitätsdiskussion‘ van Keupp.63 In zijn schema plaatst Keupp verschillen-
de identiteitsthema‘s in een gepolariseerd spanningsveld van enerzijds con-
structivisten (‘identiteit als fluïde creatie‘) en anderzijds de essentialisten 
(‘identiteit als statisch wezenskenmerk‘). Deze thematische, niet zozeer de po-
lariserende, indeling vormt de grondslag van de bovenstaande tabel, waarin 
negen identiteitsthema‘s worden opgevoerd. Er is voor de specifieke thema‘s 
gekozen omdat ze

 � (in)direcht bestanddeel zijn geweest van het brede politiek-maat-
schappelijke identiteitsdebat in Nederland en in Duitsland tussen 
2000–2017;

61 De eerste twee identiteitsthema‘s (individualisering, multiculturalisme) hebben een 
andere vraagstelling dan de andere thema‘s omdat ze niet zozeer een identiteits-
symbool als wel een mogelijk maatschappelijk ontwikkelingsproces uitdrukken. 
Vandaar de toevoeging van het begrip ‘identiteitsvorming‘. 

62 Bij de ‘bepaalt-vraagstellingen‘ gaat het om de vraag in hoeverre een betreffend 
thema identiteitbepalend is. Dus nadrukkelijk níet om de vraag wat nationale, chris-
telijke, Europese (enz.) identiteit in de ogen der auteurs precies inhoudt. 

63 Vgl. Heiner Keupp e.a., Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der 
Spätmoderne (3de druk; Reinbek 2006), 69.
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� hun weg in voldoende mate hebben gevonden in artikelen van CDV
en PM;

� bijdragen aan het verkrijgen van een algemeen inzicht in de chris-
tendemocratische identiteitsvisie, zonder daarbij te specialistisch,
theologisch of filosofisch van aard te zijn.

1.7  Opbouw 

De hoofdstukken volgen de bovengenoemde identiteitsthema‘s. Dit betekent 
dat in het tweede hoofdstuk de volgende vraag centraal staat: ‘Leidt individu-
alisering tot positieve identiteitsvorming?‘ Dit principe van een vraag die ver-
bonden is aan het identiteitsthema geldt voor elk navolgend themahoofdstuk. 
Onder individualisering en individualisme wordt de moderne ontwikkeling ver-
staan die de rechten van het individu boven die van de gemeenschap stelt.64 De 
taxering van de relatie tussen het individu en de gemeenschap is voor dit on-
derzoek relevant. Niet alleen omdat christendemocratische stromingen veelal 
kritisch staan tegenover de adoratie van het individu, maar ook aangezien een 
dergelijke taxering de precieze CDV- en PM-visie op de individuele identiteit 
blootlegt. Deze houding ten opzichte van de kleinste identiteitseenheid toont 
daarmede een waardeoordeel over de ik-identiteit.  

Twee andere producten van de moderniteit zijn de multiculturele samen-
leving en de idee van de natie als brenger van identiteit – twee concepten die 
het individuele identiteitskader overstijgen en nauw verbonden zijn met het 
identiteitsvraagstuk. Het multiculturalisme, het streven naar een multiculturele 
samenleving, vormt het thema van het derde hoofdstuk, aangezien het brede 
identiteitsconcept veelvuldig ter discussie staat, ook binnen christendemocra-
tische kringen. Het samenleven van verschillende culturen roept immers vaak 
de vraag op wat voor effect dit heeft op de persoonlijke identiteitsvorming. 
Daarom wordt binnen het hoofdstuk bezien hoe de auteurs van PM en CDV de 
multiculturele samenleving in verband brengen met identiteit. Hetzelfde ge-
beurt in het vierde hoofdstuk met betrekking tot de natie, de sinds de Tweede 
Wereldoorlog veelvuldig vermaledijde identiteitsverschaffer. De vraag daarbij 
is, in welke mate de natie een brenger van identiteit is. 

64 Geerts e.a. (red.), Van Dale Groot woordenboek (Utrecht 1999), 1422.
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Het vijfde hoofdstuk gaat dieper in op de culturele oorsprong van identi-
teit. Onder de noemer cultuur staat een drietal identiteitscomponenten cen-
traal: de christelijke traditie, de Leitkultur en de grondwet. Er is voor deze drie 
de thema‘s gekozen omdat ze de inbedding vormen voor het politieke land-
schap in Nederland en Duitsland en omdat ze raken aan het christendemocra-
tische institutionele referentiekader. De beide partijen bewegen zich namelijk 
op een politiek-maatschappelijk speeldveld dat is gevormd door de traditie van 
het christendom, een (of meerdere) cultuurkader(s) van dominante aard en de 
constitutie. Met het oog op het christendom werpt zich de vraag op in hoever-
re de CDV- en PM-auteurs de christelijke traditie erkennen als een belangrijke 
identiteitsverschaffer. Bij de onderwerpen Leitkultur en grondwet(patriottis-
me) wordt gekeken naar de houding jegens twee andere mogelijke identiteits-
grondslagen: de ‘leidende cultuur‘ en de constitutie. 

Het voorlaatste hoofdstuk is een zogenoemd verzamelhoofdstuk. Hierin 
komen drie kleinere identiteitsthema‘s samen. Het woord ‘klein‘ slaat in de-
zen op het feit dat de beschrijving van deze thema‘s onvoldoende woordelijke 
corpus bevat om als eigenstandig hoofdstuk te dienen. Dit heeft te maken met 
het uitblijven van een uitvoerig te beschrijven ontwikkeling. Het betreft hier 
de onderwerpen: regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid. In aansluiting op 
de natie als potentiële identiteitsverschaffer wordt bij de eerste twee thema‘s 
beschouwd in welke mate CDV en PM uitgaan van een (unieke) identiteit die 
voortvloeit uit andere geografsiche eenheden dan de nationale: de regio en 
Europa.65 Het derde onderwerp neemt onder de loep in hoeverre identiteit als 
een open en fluïde fenomeen wordt waargenomen, opdat vast te stellen is waar 
CDV en PM zich bevinden op de schaal van ‘essentialisme‘ tot aan ‘constructi-
visme‘. 

Tot besluit volgt het conclusiehoofdstuk dat uiteenvalt in twee delen. Het 
eerste deel bevat de reeds besproken vergelijkingen tussen CDV en PM per iden-
titeitsthema, alsmede een bijbehorende positionering op een schaal die is geba-
seerd op het hierboven getoonde schema. Als tweede volgt een slotbeschouwing 
waarin alle bevindingen samenvloeien ter beantwoording van de hoofdvraag. 

65 Wat specifiek onder ‘identiteit‘ wordt verstaan, wordt in alle hoofdstukken aan de 
bronnen zelf overgelaten. Er wordt zodoende geen rigide definitie van bijvoorbeeld 
nationale, regionale of Europese identiteit gehanteerd. 





2. Individualisering

2.1  In het geweer tegen liberale hegemonie: houding van CDV 
jegens individualisering

Culturele strijd tegen het paars
In het eerste onderzoeksjaar lijkt het individualisme in CDV niet met uitge-
sproken argusogen te worden bekeken. Zo constateert de geïnterviewde Ga-
briel van den Brink, de auteur van het boek Hoge eisen, ware liefde. De opkomst 
van een nieuw gezinsideaal in Nederland (2000), in CDV dat het individu steeds 
meer verwordt tot de »hoeksteen van de hedendaagse samenleving«. De socio-
loog voorspelt een overgang van een massa- naar een meer geïndividualiseer-
de netwerkmaatschappij.66 De daaropvolgende reactie van CDV is opmerkelijk 
kritiekloos. Als zou het blad Van den Brinks onttroning van de familie als hoek-
steen van de samenleving toejuichen, vraagt (dan nog geen hoofdredacteur, 
maar redacteur) Thijs Jansen van de weeromstuit of »de politiek al voldoende 
aansluiting op deze ontwikkeling heeft gevonden«.67 

In het bijzonder het bijwoord ‘al‘ in Jansens vraagstelling wekt de indruk 
dat CDV de geïndividualiseerde maatschappij in de vorm van een netwerksa-
menleving reeds aan het begin van de onderzoeksperiode als een voldongen 
feit ziet. Dit beeld wordt versterkt bij het lezen van een CDV-artikel van de 
zogenoemde Babylongroep, een groep 30‘ers binnen het CDA, ook uit het jaar 
2000. De groep roept de partij op om de netwerksamenleving te omarmen. 
Volgens de dertigersbeweging moet de christendemocratie mee met haar tijd. 
Daar hoort het denken in niet-traditionele structuren bij: »De christen-demo-
cratie moet haar maatschappelijke pretenties in de nieuwe tijd nog waarma-
ken. Met de noties van nieuwe economie, kennis- en netwerksamenleving op 
zak, is er voor haar nog veel werk aan de winkel.«68 

66 Vgl. Thijs Jansen, ‘CDV in gesprek met Gabriel van den Brink‘, Christen Democratische 
Verkenningen 1 (2000), 3–8, aldaar 4–5.

67 Vgl. Jansen, ‘CDV in gesprek met Gabriel van den Brink‘ (2000), 5–6.
68 Vgl. C.C.J. Veldkamp en M.J. de Weger, ‘Nieuwe tijden, nieuwe vormen voor politiek 

en bestuur in de kennissamenleving‘, Christen Democratische Verkenningen 5 (2000), 
24–33, aldaar 32.
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De boodschap in het tweetal voorbeelden uit 2000 lijkt eenduidig, in de zin 
dat ze suggereren dat CDV het individualisme een warm hart toedraagt. Niette-
min is deze aanname onjuist. Het klopt inderdaad dat er tijdens de herbronning 
aandacht is voor vernieuwingsdenken. Hierbinnen past het experimenteren 
met een onconventionele samenlevingsvorm, zoals de netwerksamenleving. 
Desondanks moet de niet volledig afwijzende houding van CDV tegenover de 
netwerksamenleving duidelijk worden onderscheiden van de houding jegens 
de individualisering. Anders dan de netwerksamenleving werkt het woord in-
dividualisering bij CDV-auteurs namelijk wél als een rode lap op een stier, of 
beter gezegd: als een paarse lap. 

Zodra tijdens de oppositionele jaren tot 2002 in CDV de individualisering 
aan bod komt, wordt ze vrijwel altijd afgekeurd. De CDV-auteurs verbinden 
de individualisering met het vermeende wanbeleid van het zittende, sociaalli-
berale kabinet-Kok II. Dit kabinet zou de publieke sfeer verwaarloosd hebben, 
waardoor de publieke armoede zou zijn toegenomen. Inhoudelijk betekent dit 
dat CDV in artikelen een sociaaleconomische koerswijziging propageert, die 
het zwaartepunt van overheidsbeleid doet verschuiven van het individu naar 
gemeenschappen. Volgens het blad behoort de overheid niet het individu te 
ondersteunen, maar juist het gezin. Zo schrijft de CDV-redactie over »de wen-
selijkheid om huishouddraagkracht in ere te herstellen« en vermeldt ze »de 
schrijnende tegenstelling tussen private rijkdom en publieke armoede«.69 

In het CDV-artikel Paarse rups kan geen vlinder worden (2001) wijzen WI-direc-
teur Ab Klink en partijvoorzitter Marnix van Rij erop dat gezinnen met jonge 
kinderen er financieel het slechtst voorstaan. Zulks gebeurt nu eenmaal als de 
staat de samenleving »slechts als individuen ziet«, zo impliceren de auteurs.70 
Niet alleen op sociaaleconomisch vlak ligt de individualisering onder vuur. Ook 
de vermeende liberale cultuur eromheen wordt sterk bekritiseerd. Hierdoor 
lijkt het erop dat de auteurs in CDV een soort ideologische Kulturkampf tegen 
een oprukkend individualisme uitvechten. De auteurs zijn ervan overtuigd dat 
de individualisering welig tiert. Zo stelt Peter Cuyvers, directeur van het ad-
viesbureau Family Facts, CDA-lid en veelvuldig CDV-auteur, in 2002 vast »hoe 

69 Vgl. Thijs Jansen, ‘CDV in gesprek over solidair budgettair beleid‘, Christen Democra-
tische Verkenningen 10 (2000), 3–8, aldaar 8. 

70 Vgl. Ab Klink en Marnix van Rij, ‘Paarse rups kan geen vlinder worden‘, Christen 
Democratische Verkenningen 5 (2001), 10–23, aldaar 19. 
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wijdverbreid de ideologie van het individu op alle niveaus in de maatschappij 
inmiddels is doorgedrongen«.71 

Cuyvers woord ‘doorgedrongen‘ wekt de indruk dat de cultuur zou zijn 
geïnfecteerd door een ik-denken. Eender ziet Marie-Louise Bemelmans-Videc 
het. Zij pleit anno 2000 voor het algemene belang dat het individuele belang te 
boven gaat. Ietwat paternalistisch merkt de CDA-senator op dat men de bur-
gers niet goed opvoedt door hen als cliënten te behandelen – zoals dat op dat 
moment het geval zou zijn.72 Eenzelfde cultuurkritiek deelt Jos van Gennip, 
voormalig WI-directeur. Hij beklaagt zich over het »dominante cultuurbeeld 
van individuele autonomie, waardoor we in heel Europa minstens twee gene-
raties van een soort puberale reaction contre le père beleven.«73 

De situatie is hoegenaamd alarmerend. Vandaar dat de Groninger senator 
Alfons Dölle in het CDV-bezinningsonderdeel van mei 2001 waarschuwt voor 
»het blijkbaar onoverwinnelijke koppel individualisering en markt« dat steeds 
vaker aan de poort rammelt.74 Partijvoorzitter Van Rij doet op zijn beurt een 
poging dit bevreesde koppel buiten de deur te houden. Hij pleit onder meer 
in CDV voor de oprichting van een aan het CDA gelieerd Centrum voor Politiek, 
Religie en Zingeving. Van Rij beoogt met het opzetten van dit interconfessione-
le dialoogcentrum een antithetische hertekening van het politieke landschap, 
bestaande uit enerzijds pluriforme gemeenschapsdenkers (christendemocra-
ten) en anderzijds individualisten (sociaalliberalen e.a.).75 Het anti-individua-
lisme fungeert zodoende als CDA-profilering. 

De vertolking van zulk een ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstelling 
tussen het gemeenschapsdenken en het individualisme vindt haar summum 
in een pennenstreek van Dries van Agt. In zijn in CDV gepubliceerde lezing 
Hoogste tijd voor conservatisme (2002) bepleit de oud-premier onomwonden voor 

71 Peter Cuyvers, ‘Het gezin als partner. Theorie en praktijk van de moderne christen-
democratische gezinspolitiek‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2002), 26–45, 
aldaar 35.

72 Vgl. Marie-Louise Bemelmans-Videc, ‘Het publieke ambt als dienst aan burger en 
samenleving‘, Christen Democratische Verkenningen 11/12 (2000), 8–15, aldaar 14. 

73 Vgl. Jos van Gennip, ‘Het Christendom op de beklaagdenbank‘, Christen Democrati-
sche Verkenningen 6 (2001), 20–21, aldaar 21.

74 Alfons Dölle, ‘Zondagmorgen‘, Christen Democratische Verkenningen 5 (2001), 48. 
75 Vgl. Jan Dengerink, ‘Een nieuwe koers: van CDA naar RDA?‘, Christen Democratische 

Verkenningen 6 (2000), 22–27, aldaar 22. 
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meer gemeenschapszin. Van Agt bestempelt zijn medestrijders hierbij als »be-
stormers van de status quo van het hyperindividualisme«.76 Zijn oordeel over 
de werking die van dit hyperindividualisme uitgaat, is vernietigend: 

Het uit de Verlichting stammende ideaal van de volstrekte autonomie van het individu is 
geperverteerd en teistert als een kwaadaardig, zich rap delend gezwel het organisme van 
onze samenleving. Vrijheid zonder grens of maat, vrijheid ongetemd door verantwoor-
delijkheidsbesef en gemeenschapszin. De dominante mentaliteit is van zelfontplooiing 
en van dadelijke behoeften bevrediging. Eenieder moet ongelimiteerd en voluit zichzelf 
kunnenzijn. »Moet toch kunnen« is het loze en voze slagwoord van deze tijd geworden.77

Zoals blijkt uit Van Agts bijdrage biedt CDV vanaf het allereerste begin van de 
onderzoeksperiode ruimte om de ‘dominante ik-mentaliteit‘ aan te vallen. De 
afkeer van het individualisme is in CDV zelfs dermate geworteld dat redactie-
lid Jansen beweert (en waarschijnlijk ook hoopt) dat CDA-fractievoorzitter De 
Hoop Scheffer afstand zal bewaren tot GroenLinks-voorvrouw Femke Halsema, 
alléén al omdat zij »een sterk individualistische lijn volgt, waarin zelfbeschik-
king de hoogste waarde is«.78 

Ten grondslag aan de verwerping van het individualiseringsproces ligt 
vooral de vrees dat het individu zichzelf in het middelpunt aller belangen 
plaatst, zichzelf met andere woorden verabsoluteert. Naar dit schrikbeeld ver-
wijst de theoloog Jan Willem Kirpestein in 2001, wanneer hij afkeurend schrijft 
over de verheven mens, aan wie tegenwoordig een »smalle, puur op het indivi-
du gerichte moraal« wordt ontleend.79 

In beperkte mate zijn er nochtans ook andere geluiden, die de individuali-
sering minder antithetisch uitleggen, en wel op een manier die niet uitgespro-
ken negatief is. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002, 
spreekt CDA-Kamerlid Hans Hillen zich bewust níet uit voor het terugdringen 

76 Vgl. Dries van Agt, ‘Hoogste tijd voor conservatisme‘, Christen Democratische Verken-
ningen 5 (2002), 12–22, aldaar 14. 

77 Van Agt, ‘Hoogste tijd voor conservatisme‘ (2002), 17. 
78 Vgl. Thijs Jansen, ‘Inleiding op »Een nieuwe lente«‘, Christen Democratische Verken-

ningen 4 (2001), 22.
79 Vgl. Jan Willem Kirpestein, ‘Verschil als belofte; voorwaarden voor het slagen van 

een interreligieuze dialoog‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2001), 8–19, 
aldaar 9. 
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van het individualisme. Hillen, die tot de rechts-conservatieve vleugel van zijn 
partij behoort, neemt in een CDV-vraaggesprek zowel de sociaaldemocratische 
overheidsbevoogding alsook het liberale vrijheidsdenken in het vizier. Daarbij 
merkt hij op dat door het ontbreken van christendemocratisch tegenspel »de 
vrijheid is geïndividualiseerd en de verantwoordelijkheid gecollectiviseerd.« 
Dit moet volgens hem anders.80 

Door vervolgens het christendemocratische subsidiariteitsbeginsel aan 
het individualisme te koppelen, maakt Hillen de individualisering ideologisch 
compatibel met het christendemocratische mensbeeld. Volgens Hillen is meer 
verantwoordelijkheid voor het individu noodzakelijk. Zulks zou bij de chris-
tendemocratie passen: 

Daarvoor is een tweede revanchegolf nodig, en daarbij is de beurt aan het christendom 
en het conservatisme. (…) Vooral omdat beide, in hun oplossingsrichtingen de eigen ver-
antwoordelijkheid van het individu voor zijn of haar omgeving centraal stellen. Als de 
kleine bouwstenen niet op orde zijn, wordt het ook niets met het totale bouwwerk van de 
samenleving.81 

Naast Hillens conservatieve lofzang op het ‘verantwoordelijkheidsindividua-
lisme‘ komt Herman Wijffels, CDA-lid en oud-bestuursvoorzitter van het WI, 
in 2002 met een zienswijze die uit de toon valt. Wijffels beschouwt individu-
alisering »in tegenstelling tot sommige conservatieven« als een positief fe-
nomeen.82 Zijn stellingname is even ideologisch ingedekt als die van Hillen, 
zij het dat Wijffels zich bedient van het begrip ‘emancipatie‘. Wijffels legt de 
individualisering uit als een logisch gevolg van de in zijn ogen beknellende 
emancipatorische verzuilingsstructuren. Evenals Hillen ziet Wijffels heil in het 
bevorderen van particulier initiatief, al is voor hem het onderscheidende cen-
trale aspect niet het conservatisme maar »Liefde«.83 

Deze tweevoudige positieve beoordeling van het individualisme is even uit-
zonderlijk als markant. Ze doet de vraag rijzen in hoeverre Hillen en Wijffels 

80 Vgl. Thijs Jansen, ‘CDV in gesprek met Hillen en Wijffels‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 5 (2002), 3–11, aldaar 6.

81 Vgl. Jansen, ‘CDV in gesprek met Hillen en Wijffels‘ (2002), 11. 
82 Vgl. Jansen, ‘CDV in gesprek met Hillen en Wijffels‘ (2002), 4. 
83 Vgl. Jansen, ‘CDV in gesprek met Hillen en Wijffels‘ (2002), ibidem. 
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rondom de Kamerverkiezingen in 2002 proberen hun partij koalitionsfähiger te 
maken, dat wil zeggen aantrekkelijker voor potentiële liberale coalitiepartners 
VVD en D66. Hoewel deze intentie op grond van de bronnen niet hard te maken 
is, valt wel te bezien hoe de CDV-toon jegens individualisme zich verder ont-
wikkelt, nadat het CDA in 2002 is overgestapt van de oppositie- naar de coalitie. 

Een onvermoeibare strijd tegen de liberale ik-cultuur
Na 2002 wordt de CDV-kruistocht tegen het individualisme voortgezet, zij het 
met het logische onderscheid dat de voormalige tegenpool in de vorm van het 
paarse kabinet voortaan ontbreekt. Dit betekent dat het anti-individualistische 
commentaar op het regeringsbeleid verstomt tot 2012 – het jaar waarin het CDA 
weer in de oppositie belandt. De kritiek richt zich voortaan versterkt op het li-
beralisme. Dit blijkt een vijand uit de oude doos te zijn; regelmatig stellen de au-
teurs de strijd tegen het liberale individualisme voor als ware deze historisch 
vergroeid met de christendemocratische identiteit. Dölle herinnert zijn lezers 
aan de antiliberale partijgeschiedenis, waarin de voorgangerpartijen tegen het 
»virulente individualisme« streden, en ook Jansen werpt de historische paral-
lel op tussen de huidige situatie en de 19de-eeuwse sociale kwestie, waarbij de
liberalen bekampt werden.84

Staand op deze grondvesten schrijft de CDV-redactie in 2008 over de sa-
menleving die in de greep lijkt te zijn van ‘het dikke ik‘, oftewel »de veront-
rustende uitvergroting van het autonome vrije individu«.85 Even ongerust is 
Arie Oostlander, oud-directeur van het WI. Anno 2009 spreekt hij kwaad over 
de aanhangers van het liberaal-individualistische gedachtegoed: »Aanhangers 
van die liberalistische ideologie (…) eisen zonder aarzelen de hegemonie op 
voor hun ongezellige individuele zelfbeschikkingsrecht«.86 

84 Vgl. Alfons Dölle, ‘CDA behoeft ondertitel »sociaal conservatief«‘, Christen Democra-
tische Verkenningen 2 (2003), 70–83, aldaar 70; Thijs Jansen, ´Waarden en normen: de 
christendemocratische agenda´, Christen Democratische Verkenningen 2 (2003), 5–16, 
aldaar 5–10.

85 Vgl. Jan Prij, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 4 (2008), 7–9, 
aldaar 7.

86 Arie Oostlander, ‘Debat winkeltijdenwet verraadt diepreligieuze toewijding aan de 
liberale zaak‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2009), 12–13, aldaar 12.
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Het valt op dat de CDV-bijdragen over het individualisme tot grofweg 2011 
een behoorlijk hoog ‘cassandra-gehalte‘ kennen.87 Auteurs lijken er lange tijd 
van overtuigd te zijn dat het merendeel van de Nederlanders de nadelen van 
de individualisering (nog) onvoldoende herkent. Filosoof Ad Verbrugge heeft 
het in dit kader misprijzend over »de individuele behoeften en verlangens van 
mensen in de huidige cultuur«, waarvan hij de verabsolutering problematisch 
noemt.88 De CDV-auteurs doen voorkomen dat zij, anders dan het volk, wél we-
ten wat goed is. Zo benoemt CDA-politicus Wim van de Donk in 2006 weliswaar 
het maatschappelijk diepgewortelde verlangen naar een samenleving die paal 
en perk stelt aan het »doorgeschoten individualisme«. Maar tezelfdertijd valt 
tussen de regels door te lezen dat dit verlangen volgens Van de Donk vooral nog 
onderhuids is.89 

In de CDV-artikelen wordt de liberaal-individualistische cultuur vaak als 
homogeen blok voorgesteld, veelal voorafgegaan door bijvoeglijke naamwoor-
den als ‘heersende‘ of ‘dominante‘. Hierbinnen past de dichotomische schets 
van CDV-redacteur Van den Heuvel uit 2005, waarin hij individualisme direct 
tegenover gemeenschapsdenken plaats.90 Ondanks zulke antithetische con-
structies moet evenwel niet het beeld ontstaan dat CDV alleen door onverzoen-
lijke individualismehaters wordt bevolkt. Veel auteurs geven namelijk aan te 
zoeken naar een middenweg tussen het individualisme en het collectivisme.91 
Ondanks de scherpe taal zijn de intenties dus vaak conciliërend. Hierdoor is er 

87 Een cassandravoorspelling is een profetie die door niemand geloofd wordt, ver- 
noemd naar de waarzeggende dochter van de Trojaanse koning Priamus. 

88 Vgl. Jan Prij, ‘CDV in gesprek met Ad Verbrugge‘, Christen Democratische Verkenningen 
2 (2004), 191–200, aldaar 192. 

89 Vgl. Jan Prij en Thijs Jansen, ‘CDV in gesprek met Wim van de Donk‘, Christen Demo-
cratische Verkenningen 4 (2006), 114–120, aldaar 114, 117. 

90 Vgl. Frank van den Heuvel, ‘Over de meerwaarde van D66. CDA en D66: de echte 
tegenpolen in de Nederlandse politiek‘ 4 (2005), 16–17, aldaar 17. 

91 Vgl. Jos van Gennip, ‘Herkansing!‘, Christen Democratische Verkenningen 6 (2002), 
37–47, aldaar 45; Piet Hein Donner, ‘De ware volkspartij zoekt naar gemeenschap-
pelijke belangen‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2011), 113–118, aldaar 116; 
Bram Mellink, ‘Gecontroleerde individualisering. Het ideaal van emancipatie en de 
mislukte vervolmaking van de verzorgingsstaat (1965–2015)‘, Christen Democratische 
Verkenningen 1 (2015), 52–58, aldaar 57–58.
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ruimte voor relativering, zoals in een pleidooi van vakverbond CnV uit 2004. Dit 
artikel duidt de individualisering óók deels positief.92 

Bij deze zoektocht naar een gulden middenweg gaat men menigmaal ideo-
logisch de diepte in. Zo presenteert een redactioneel artikel uit 2011 het chris-
tendemocratisch mensbeeld als evenwichtig driedimensionaal: met een indi-
viduele, sociale en goddelijke dimensie.93 Zijnerzijds maakt de hulpbisschop 
van het bisdom Roermond, Everard de Jong, een jaar eerder een theologisch 
gefundeerd onderscheid tussen het individu en de persoon: »Juist de mens, als 
imago dei (‘beeld van God‘), is niet slechts individu, maar persoon. Dit betekent 
dat hij geen afgesloten geheel is, maar met zintuigen en geest openstaat voor 
zijn hele omgeving.«94 

Buma‘s anti-individualismeoffensief
Na het einde van het Balkenende-tijdperk (2010) veranderen de artikelen niet 
wezenlijk: ze blijven sterk anti-individualistisch.95 Wel neemt het besproken 
cassandra-gehalte bij het waarschuwen voor het individualisme enigszins af. 
De oorzaak hiervan is vermoedelijk gelegen in het feit dat de zogeheten ‘boze 
burger‘ allengs maatschappelijk ten tonele verschijnt.96 De projectie van de on-
tevreden (of normale) Nederlander ontpopt zich als een bondgenoot van de 
CDV-cultuurkritiek. Vooral fractievoorzitter Buma instrumentaliseert deze
burger. Wijzend op de moderne burger refereert hij in 2011 aan de constate-
ring dat de burger door en door is geïndividualiseerd – en dat tegen wil en
dank. Voorts toont Buma begrip voor de Nederlanders in de Haagse Afrikaan-
derwijk, die zich ontheemd voelen. Deze burger zou evengoed behoefte hebben 

92 Vgl. Josine Westerbeek-Huitink en Emile van Velsen, ‘Pleidooi voor gemeenschapszin en 
persoonlijke ontplooiing‘ Christen Democratische Verkenningen 1 (2004), 118–128, aldaar 124.

93 Vgl. Rob van de Beeten, Teun van der Linden en Maarten Neuteboom, ‘Menselijke 
waardigheid. IJkpunt voor christendemocratische vernieuwing‘, Christen Democrati-
sche Verkenningen 4 (2011), 24–33, aldaar 31.

94 Everard de Jong, ‘Over de verhouding tussen diversiteit en gezamenlijkheid‘, Chris-
ten Democratische Verkenningen 1 (2010), 70–81, aldaar 73.

95 Vgl. Bart Jan Spruyt, ‘We moeten weer leren discrimineren‘, Christen Democratische 
Verkenningen 2 (2011), 177–184, aldaar 179.

96 Deze ‘boze‘ of ‘normale‘ burger is in wezen een adaptie van Wilders‘ gefingeerde stel 
Henk en Ingrid, dat in 2010 zijn intrede doet in het politieke debat. Vgl. ‘PVV doet 
het voor Henk en Ingrid‘, Trouw (23 april 2010). 
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aan gemeenschap: »Kenmerkend voor de moderne burger is niet zijn individu-
aliteit, maar zijn zoektocht naar verloren binding en gemeenschap.«97 

Vanuit Buma‘s opstelling spreekt de overtuiging dat de publieke opinie is 
veranderd ten gunste van het anti-individualistische CDA-vertoog. Zo stelt hij 
vast dat de huidige samenleving niet meer wordt gekenmerkt door vrijgevoch-
ten en »rationele individualisten«, maar door mensen die zoeken naar binding 
en identiteit.98 De Nederlander zou met andere woorden de buik vol hebben 
van het individualisme. Het is derhalve de taak van de politiek hiernaar te han-
delen. Ook de CDV-hoofdredactie ondersteunt deze lijn. Dijkman formuleert 
in 2013, op het moment dat het CDA oppositie voert tegen een nieuw ‘paars‘ 
VVD-PVDA-kabinet: »De politiek verwart burgers echter nog steeds met bur-
gerlijke individualisten.«99 

De bovenstaande vanzelfsprekendheid waarmee Buma het anti-indivi-
dualistische denken ten faveure van de gemeenschap opvoert, roept binnen 
CDV-kringen slechts beperkte weerstand op. Diametraal tegen de heersende 
overtuiging weert zich enkel de reeds genoemde Cuyvers. Het is volgens het 
CDA-lid een paradox dat politici enerzijds burgerkracht loven en anderzijds 
beleid uitzetten dat uitgaat van de egocentrische, geïndividualiseerde mens. 
Cuyvers beticht het CDA ervan de »mythe van de individualisering« moedwil-
lig in stand te houden terwijl »alle feitelijke metingen laten zien dat het beeld 
van een atomiserende samenleving met verlies van onderlinge steun en soli-
dariteit pure ideologie is«.100 

Volgens Cuyvers instrumentaliseert zijn partij de individualisering vooral 
vanuit een laakbaar en irreëel nostalgisch verlangen om terug te keren naar 
een geromantiseerd verleden. Hij pleit voor meer vertrouwen in de indivi-
duele burger, voor eigen particulier initiatief in plaats van centralisatie van 
overheidswege.101 Drie jaren later, in de zomer van 2017, voelt Cuyvers zich 
geroepen om deze beschuldiging in CDV te herhalen. Het CDA moet naar zijn 

97 Vgl. Sybrand Buma, ‘CDA heeft de opdracht om de kloof te overbruggen‘, Christen 
Democratische Verkenningen 2 (2011), 14–18, aldaar 15.

98 Vgl. Buma, ‘CDA heeft de opdracht om de kloof te overbruggen‘ (2011), 18.
99 Pieter Jan Dijkman, ‘Koester de autonomie van de burgerlijke sfeer‘, Christen Demo-

cratische Verkenningen 1 (2013), 26–34, aldaar 31.
100 Vgl. Peter Cuyvers, ‘Vertrouw uw burgers‘, Christen Democratische Verkenningen 2 

(2014), 130–136, aldaar 130–132.
101 Vgl. Cuyvers, ‘Vertrouw uw burgers‘ (2014), 133. 
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overtuiging stoppen met het diaboliseren van individualisme voor eigen ge-
win. In plaats van het opkloppen van angst is een bevrijding van het anti-indi-
vidualistische betoog vereist: 

(…) als het CDA in het krijt trad voor geloof, gezin en generaties, wekte dat tot nog toe 
vaak de indruk van bewapende ridders die een kruistocht aan het ondernemen zijn in een 
vijandige omgeving. In werkelijkheid moet het gaan om de bevrijding van een bevolking 
die jarenlang van haar eigen ‘elite‘ te horen gekregen heeft dat ze bestaat uit allemaal 
egocentrische individualisten (…) Maar dat is een schijnwerkelijkheid, bijna een angst-
visioen.102

Doch, Cuyvers bevindt zich in dun gezaaid gezelschap. Naast hemzelf noemt 
alleen OESO-analist Rien Rouw in 2017 Buma‘s houding jegens de individuali-
sering paradoxaal; Buma zou het probleem dat hij ermee denkt op lossen juist 
versterken, schrijft Rouw.103 Daarmede zijn de beiden heren zeldzame criti-
casters. In weerwil van (of vanwege) hun spitsvondigheid blijven reacties in 
CDV-artikelen uit.

2.2  Voor individualiteit en voor het gezin: de houding van PM 
jegens individualisering

Algemeen beeld: weinig aandacht voor individualisering
In de beginjaren van de onderzoeksperiode (2000–2005) wordt in PM het  
denken in termen van individuen bij tijd en wijle aan de zittende kabinet-
ten-Schröder I en -Schröder II toegeschreven. De linkse bondsregering zou 
vanuit christendemocratisch perspectief geen oog hebben voor de verbinden-
de krachten in de samenleving. Zo laat KAS-historicus Klaus Gotto er in 2000 
geen twijfel over bestaan dat voor de roodgroene regering slechts twee punten 
richtinggevend zijn: »Staat und Individuum [zijn] die einzigen Kategorien, die 

102 Peter Cuyvers, ‘CDA: maak werk van je eigen iconen‘, Christen Democratische Verken-
ningen 2 (2017), 96–102, aldaar 102. 

103 Vgl. Rien Rouw, ‘CDA: een analyse van de opstelling in de oppositie‘, Christen Demo-
cratische Verkenningen 2 (2017), 78–85, aldaar 78, 84.
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seine Politik bestimmen«.104 Hiermede hekelt Gotto het vermeende ik-centris-
me van de roodgroene coalitie. 

Relatief gezien komt het zodanig direct benoemen van de individualisering 
in PM nochtans weinig voor; problematiek wordt in PM zelden aan het indi-
vidualiseringsproces gekoppeld.105 Ten aanzien van het thema individualise-
ring steekt Friedrich Merz van wal. De fractievoorzitter van CDU/CSU in de 
Bondsdag is een van de eersten die in PM het individualiseringsproces als po-
litiek-maatschappelijk verschijnsel van de moderniteit aankaart. In het artikel 
Deutschland hätte eine bessere Regierung verdient! (2000) legt Merz het standpunt 
aan de dag dat Duitsland het zich gewoonweg niet kan permitteren om zich 
tegen de modernisering te verzetten. Zo schrijft hij: »Wenn sich alles wandelt, 
dann muss sich auch Deutschland wandeln.«106 

Zo beredeneerd is vernieuwing onvermijdelijk. Onder vernieuwing verstaat 
Merz opvallend genoeg ook het individualisme; hij noemt het een teken van 
een zich veranderende burgermaatschappij.107 Een helder waardeoordeel van 
het individualisme blijft in Merz‘ artikel echter uit. Het lijkt erop dat de oppo-
sitieleider in zijn artikel vooral het beeld wil schetsen van de CDU als moderne, 
niet-zure partij die de uitdagingen des tijds herkent en deze niet als gevaar 
benadert. Merz pleit kortom voor omdenken zónder daarbij het individualise-
ringproces als bedreiging te oormerken. De individualisering en andere mon-
dialiseringsprocessen moeten volgens Merz immers niet met patronen uit het 
verleden worden aangevlogen.108 

Merz‘ positief-pragmatische insteek sterft een stille en uiterst spoedige dood 
in PM. Slechts een handvol auteurs kent in de navolgende jaren de individuali-
sering positieve eigenschappen toe of ziet in het fenomeen kansen. Het laatste 
is het geval in een stuk van politicoloog Volker Kronenberg uit 2011. Weliswaar 
spreekt zich Kronenberg niet uit voor of tegen de individualisering, maar hij ver-
wijst naar collega-politicoloog Warnfried Dettling, die de individualisering als 

104 Klaus Gotto, ‘Editorial‘, Politische Meinung 370 (2000), 1. 
105 Thema‘s als buitenlandpolitiek, de economische regeringsplannen, de integratie 

van de gewezen Oost-Duitse gebieden en het immigratiebeleid krijgen veruit de 
meeste aandacht. 

106 Friedrich Merz, ‘Deutschland hätte eine bessere Regierung verdient!‘, Politische Mei-
nung 372 (2000), 17–26, aldaar 17–19. 

107 Vgl. Merz, ‘Deutschland hätte eine bessere Regierung verdient!‘ (2000), 18.
108 Vgl. Merz, ‘Deutschland hätte eine bessere Regierung verdient!‘ (2000), ibidem. 
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een kans voor volkspartijen (zoals de CDU) kwalificeert. In een geïndividualiseer-
de samenleving neemt als vanzelf de behoefte aan verbindende volkspartijen 
toe, zo is de gedachte.109 In die zin betekent individualisering electorale kansen. 

Andere gematigd-positieve bijdragen in PM dienen echter in perspectief te 
worden geplaatst. De grens tussen het individualisme en de individuele ont-
plooiing – twee verschillende fenomenen – kan in PM namelijk behoorlijk dun 
zijn. Zo pleiten Heinz-Elmar Tenorth en Susanne Lin-Klitzing in 2015 onafhan-
kelijk van elkaar voor een geïndividualiseerder onderwijsstelsel, terwijl zij hier-
mede feitelijk maatwerk bedoelen dat op de individuele leerling is toegesne-
den, dus níet individualisme.110 Dit onderscheid is wezenlijk. Er is in PM immers 
een duidelijk taxatieonderscheid te herkennen tussen beide verschijnselen. 
Enerzijds loven de PM-auteurs individuele vrijheid en individualiteit als christe-
lijk, grondwettelijk en waardevol.111 Individuele vrijheid zou immers passen bij 
de christendemocratische behoefte tot bescherming van de menselijke waar-
digheid.112 

Anderzijds waken de PM-schrijvers voor het natuurlijke evenwicht tussen 
het individu en de gemeenschap. De mens is volgens de auteurs immers méér 
dan alleen een individu; hij behoort zichzelf niet te vergoddelijken, maar zich 
op een juiste wijze te verhouden tot de samenleving. Deze balans is voor de 
auteurs belangrijk vanwege de twee naturen van de mens. Zo tekent CDU-politi-
cus Mario Voigt in 2011 op: »Diese Balance ist wichtig, weil der Mensch zugleich 
Individuum und Sozialwesen ist.«113 

109 Vgl. Volker Kronenberg, ‘Totgesagte leben länger‘, Politische Meinung 496 (2011), 
26–30, aldaar 29–30.

110 Vgl. Heinz-Elmar Tenorth, ‘Die Chancen des begabten Kindes Individualisierung der 
Bildung zwischen Natur, Pädagogik und den normativen Grundlagen der modernen 
Gesellschaft‘, Politische Meinung 533 (2015), 24–29, aldaar 29; Susanne Lin-Klitzing, 
‘Starke stärken‘, Politische Meinung 533 (2015), 36–41, 37–38, 40.

111 Vgl. Friedrich Merz, ‘Wertgebundene Mitte‘, Politische Meinung 379 (2001), 5–9, 
aldaar 9; Hubert Markl, ‘Wissenschaft und die kulturelle Einheit Europas‘, Politische 
Meinung 415 (2004), 57–66, aldaar 60; Jens Hacke, ‘Bildung zum selbständigen Bür-
ger‘, Politische Meinung 522 (2013), 83–89, aldaar 86. 

112 Niet voor niets schrijft Merkel dat het individu nooit van zijn waardigheid mag wor-
den ontnomen. Vgl. Angela Merkel, ‘Eine Union für Deutschland‘, Politische Meinung 
422 (2005), 5–7, aldaar 6. 

113 Mario Voigt, ‘Die Volkspartei der Mitte‘, Politische Meinung 496 (2011), 21–25, aldaar 22. 
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Familie onder vuur omstreeks 2002
Binnen dit evenwichtsdenken roept individualisering bij een grote meerder-
heid van de auteurs scepsis en bezorgdheid op. Karakteriserend in dezen is de 
duiding van het individualisme als proces dat leidt tot ‘institutionele afbrokke-
ling‘. Hiervoor waarschuwt politicoloog Klaus Dicke als eerste. Door te wijzen 
op de »schwindenden Sinn für Institutionen in unserer Gesellschaft« beklaagt 
hij zich anno 2002 over de tanende waardering van instituties als huwelijk, 
gezin en natie. Zorgwekkend vindt Dicke het denken »in privaten oder besser 
individualistischen Kategorien«. Tot zijn leedwezen constateert hij dat insti-
tuties tegenwoordig alleen nog op waarde worden geschat als ze het individu 
persoonlijk wat opleveren.114

Eén van de instituties, die volgens de PM-auteurs in het bijzonder onder 
individualistisch vuur ligt, is het gezin. Juist in artikelen over het gezin lijkt alle 
PM-afkeer van het individualisme zich te verenigen. In het bijzonder theologen 
en conservatieve CDU‘ers hekelen hierin het individualisme. Zo is CDU-lid  
Alexander Gauland de eerste die zich in naam van het gezin tegen de individu-
alisering teweerstelt. De latere voorman van de rechtspopulistische partij Al-
ternative für Deutschland (AFD) houdt een pleidooi voor het traditionele gezin, 
dat volgens de conservatief een probaat middel is tegen de individualisering. 

Hierbij beroept Gauland zich op CDU-prominent Wolfang Schäuble, die zou 
hebben gezegd: »Je mehr Individualismus und Egoismus unsere Gesellschaft 
prägen umso wichtiger wird die Erkenntnis, dass die Familie das Fundament von 
Staat und Gesellschaft ist.«115 Met behulp van Schäubles woorden stelt Gauland 
het individualisme impliciet op eenzelfde hoogte als het egoïsme. Het is dan ook 
weinig verwonderlijk dat Gauland in zijn artikel de weinig genuanceerde these 
opwerpt dat het gezin ‘onverenigbaar‘ zou zijn met het individualisme.116 Het 
gezinsideaal zou zodoende volledig tegengesteld zijn aan het individualisme. 

Nog in hetzelfde jaar bestendigt de protestantschristelijke theoloog Martin 
Honecker het anti-individualistisch beeld van Gauland. Hij wijst de individua-
lisering en zelfverwerkelijkingsbehoeften rechtstreeks aan als oorzaken voor 

114 Vgl. Klaus Dicke, ‘Innenpolitik im Wandel‘, Politische Meinung 372 (2002), 55–60, 
aldaar 57–58.

115 Vgl. Alexander Gauland, ‘Stabilität und Bindung‘, Politische Meinung 374 (2001),  
17–20, aldaar 20. 

116 Vgl. Gauland, ‘Stabilität und Bindung‘, ibidem. 
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het stijgende aantal echtscheidingen in Duitsland – een hoegenaamd kwalijke 
zaak. Daarnaast werpt hij de vraag op of er in een moderne, geïndividualiseer-
de samenleving überhaupt nog solidariteitspotentieel aanwezig kán zijn.117 
Honeckers gevarenschets voor de familie vindt steun, onder meer bij KAS-ge-
zinsdeskundige Karl-Heinz van Lier. Hij zet uiteen dat de bedreiging schuilt 
in het feit dat »der Staat und die dazugehörige individualistisch orientierte 
Gesellschaft der Ehe und der Familie materiell wie ideell die Luft und die Lust 
zum Leben entzogen haben«.118 

De boodschap van beide heren is onmiskenbaar: de individualisering ont-
neemt mensen de voortplantingsbehoefte, waardoor Duitsland in een demo-
grafische crisis dreigt te geraken. Hierbij klopt met name Van Lier de problema-
tiek duchtig op. Deze aandikking lijkt bij dit thema echter niet ongebruikelijk 
te zijn. Een andere KAS-medewerker, Stephan Raabe, zet het gezin namelijk 
even onverbloemd neer als morele tegenpool van de »individualistischer Selb-
stverwirklichung und hedonistischem Glücksstreben« naar geluk.119

Opvallend genoeg wordt bij het bekritiseren van de individualisering zel-
den met een beschuldigende vinger naar het liberalisme gewezen. Het als bur-
gerlijk geoormerkte liberalisme en de evenzo burgerlijke christendemocratie 
verdragen elkaar in PM goed.120 Zo heeft de politiekwetenschapper Jens Hacke 
het in 2013 over een liberale Bürgerlichkeit die staat voor democratie en gemeen-
schap.121 Deze ideologische verbondenheid komt mogelijk voort uit het feit dat 
gedurende de onderzoeksperiode de liberalen electoraal gezien geen grote be-
dreiging vormen en dat FDP en CDU/CSU volgens de christendemocratische La-
gertheorie tot hetzelfde burgerlijke kamp behoren.122 Bovendien vereenzelvigt 

117 Vgl. Martin Honecker, ‘Problemfall Familie‘, Politische Meinung 376 (2001), 26–32, 
aldaar 29–30. 

118 Vgl. Karl-Heinz B. van Lier, ‘Zauberformell für die Familie‘, Politische Meinung 394 
(2002), 41–45, aldaar 41.

119 Vgl. Stephan Raabe, ‘Comeback der Familie‘, Politische Meinung 376 (2001), 33–40, 
aldaar 37.

120 Zie het PM-artikel van Hacke over de funderende bijdrage van het liberalisme aan 
de identiteit van de Bondsrepubliek: Jens Hacke, ‘Der Liberalkonservatismus als 
Identitätsressource der Bundesrepublik‘, Politische Meinung 455 (2007), 43–46.

121 Vgl. Hacke, ‘Bildung zum selbständigen Bürger‘ (2013), 88.
122 De Lagertheorie – naar Oostenrijks voorbeeld – werd in de 80‘er jaren door CDU-

Generalsekretär Heiner Geißler gemunt. Volgens deze theorie staat een burgerlijk 
kamp (CDU/CSU en FDP) tegenover een links kamp (SPD en Groenen). Vgl. MVR 
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de CDU zichzelf in haar grondslagen ook expliciet met het liberalisme. Op deze 
gelaagde worteling die verantwoordelijkheid en gemeenschappelijkheid ver-
enigt, wijst CDU-politica Julia Klöckner in haar bijdrage uit 2013: 

Die CDU setzt auf Selbstverantwortung und auf Gemeinsinn. Und so ist ausgerechnet 
eine Partei, die sich zum christlichen Bild vom Menschen bekennt, heute die letzte große 
Volkspartei der Mitte mit konservativen, liberalen, christlich-sozialen Wurzeln (…).123

Individualisme haaks op maatschappelijke samenhang
Na de zojuist besproken ‘familiale piek‘ omstreeks 2002 komt het thema indivi-
dualisering minder voor in PM-artikelen. Een directe oorzaak is hiervoor niet 
aan te wijzen. Wel is duidelijk dat er inhoudelijk weinig verandert: zodra indi-
vidualisering in latere artikelen wordt aangevoerd, dan geschiedt dit meestal 
in pejoratieve zin. Hierbij laten PM-auteurs het niet na om op beeldende wijze 
hun afkeer van het individualisme uit te drukken, zoals bijvoorbeeld in een 
artikel uit 2006: »Individualismus und Emanzipation enden immer häufiger in 
der Sackgasse hedonistischer Ichsucht.«124 Andere auteurs in PM hebben het 
over ‘de individualisering die de samenlevingsstructuren atomiseert‘ (2008) en 
‘marktradicaal individualisme‘ (2015).125 

Een positieve duiding blijft dus een zeldzaamheid. Enkel twee CDU-politici 
uit Noord-Rijnland-Westfalen (NRW), Helmut Stahl en Edmund Heller herken-
nen in 2007 een zogenaamde ‘dynamiek van vrijheid‘ in het individualisme. 
»(…) hinter Pluralismus und Individualismus ist die Dynamik der Freiheit«. 
Deze individualistische dynamiek verbinden de auteurs rechtstreeks met de 
moderne, op vrijheid gerichte en nastrevenswaardige samenleving die Duits-
land zou moeten worden.126 Op dit punt staan ze echter alleen. 

Regio, ‘Lagertheorie (Politik)‘, https://www.mvregio.de/2017–11/lagertheorie-po-
litik/(geraadpleegd op 11.06.2018).

123 Julia Klöckner, ‘Christliches Menschenbild und Orientierung‘, Politische Meinung 521 
(2013), 64–67, aldaar 65. 

124 Matthias Rößler, ‘Patriotismus im Vereinigten Europa‘, Politische Meinung 435 (2006), 
7–13, aldaar 13.

125 Vgl. Ronny Dirk Heine, ‘Vereint und doch getrennt?‘ Politische Meinung 458 (2008), 
21–25, aldaar 25; Cemile Giousouf, ‘Christliches und islamisches Menschenbild‘, Poli-
tische Meinung 531 (2015), 58–64, aldaar 59. 

126 Vgl. Helmut Stahl en Edmund Heller, ‘Integration braucht Identifikation‘, Politische 
Meinung 453 (2007), 11–16, aldaar 13. 

https://www.mvregio.de/2017-11/lagertheorie-politik/
https://www.mvregio.de/2017-11/lagertheorie-politik/
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De enige ontwikkeling die zich in de loop der jaren voltrekt, zij het op nu-
anceniveau, uit zich in de toevoeging van een expliciete oproep tot meer Zus-
ammenhalt. Het individualisme wordt hierdoor in een meer algemeen kader 
besproken en komt losser te staan van familie en gezin. Gevolglijk wordt de 
argumentatie qua accentzetting minder particulier en meer algemeen-maat-
schappelijk. Zo beschouwt de kinderboekschrijfster Ute Wegmann het in 2013 
als een maatschappelijke opdracht om het »Miteinander« weer centraal te stel-
len en zodoende de individualisering en het narcisme een halt toe te roepen.127 
Kennelijk is er behoefte aan een nieuw verbindend element in de samenleving, 
vermoedelijk als gevolg van de euro- (2009–2014) en later de vluchtelingencri-
sis (vanaf 2013).

Eenzelfde oproep doet Yvonne Hofstetter in 2014, doordat zij pleit voor 
meer maatschappelijke overzichtelijkheid en dus houvast. Volgens de juriste 
zijn na de val van de muur het individualisme en het relativisme een bondge-
nootschap aangegaan. Ze waarschuwt voor een heuse identiteitscrisis: »Sie [de 
vrijheid van individualisten] geht einher mit quälender Verunsicherung und 
Orientierungslosigkeit, die in einer Identitätskrise gipfelt.«128 Ook journalist 
Jürgen Wiebicke bepleit in 2017 meer cohesie. De »vollends durchindividuali-
sierte Gesellschaft«, waarbinnen ieder alleen aan zijn eigenbelangen denkt, is 
volgens hem een sprookje. Een dergelijk naïef project heeft in zijn ogen geen 
toekomst. Vandaar dat er ook volgens hem over »Zusammenhalt« in de samen-
leving moet worden nagedacht.129 

In de latere PM-artikelen staat dus de heroriëntering op de verbindende 
krachten centraal. De minder familiegerelateerde inhoud en meer gematigde 
toon die daarbij voorkomt, zou kunnen stroken met het beeld dat de CDU  
als regeringspartij bezig is de schouders eronder te zetten, ook wat indivi-
dualisering betreft. Toch gelooft hierbij niet iedere PM-auteur dat het in-
dividualiseringsproces daadwerkelijk valt te sturen. Volgens de politicoloog 
Heinrich Oberreuter wijst niets op een »Wiederkehr der früheren Verhält- 
nisse« wat betreft de verhouding tussen volkspartijen en het individualis-

127 Vgl. Ute Wegmann, ‘»Geht gar nicht«‘, Politische Meinung 818 (2013), 79–85, 85.
128 Yvonne Hofstetter, ‘Überwacht, analysiert, gelenkt‘, Politische Meinung 529 (2014), 

79–84, aldaar 80. 
129 Vgl. Jürgen Wiebicke, ‘Die Provinz schläft nicht‘, Politische Meinung 544 (2017), 62–66, 

aldaar 66. 
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me.130 Eenzelfde fatalisme is te proeven in de bijdrage van politiekweten-
schapster Isabelle Borucki uit 2005:

Unsere stark individualisierte, leistungs- und nutzenorientierte Gesellschaft führt Etiket-
ten wie »Nachhaltigkeit« und »Entschleunigung« oder gar »Entspannung« zwar gerne 
ins Feld, tatsächlich aber wagt es kaum noch jemand, aus dem Hamsterrad der gesell-
schaftlichen, ökonomischen und sozialen Produktion auszubrechen. (…) Eine Alternative 
zu solch individualisierten Einstellungen der Mehrheitsmeinung ist nicht in Sicht.131

130 Vgl. Heinrich Oberreuter, ‘Sekundär, aber unersetzbar‘, Politische Meinung 530 
(2015), 30–34, aldaar 32.

131 Isabelle Borucki, ‘Unten angesetzt‘, Politische Meinung 530 (2015), 65–68, aldaar  
66–67. 





3. Multiculturalisme

3.1  Leve veelkleurigheid, weg met multiculturalisme: 

houding van CDV jegens multiculturalisme

Pluriformiteit wat de klok slaat 
Op 29 januari 2000 publiceert het NRC Handelsblad een paginagroot artikel van 
de hand van de linkse intellectueel Paul Scheffer. Onder de kop Het multicultu-
rele drama zet hij hierin vraagtekens bij de multiculturele samenleving. Wan-
neer de politiek niets aan het integratiebeleid verandert, dreigt er een etnische 
onderklasse te ontstaan, zo luidt Scheffers boodschap. De publicist besluit zijn 
stuk met de alarmerende woorden: »De tolerantie kreunt onder de last van 
achterstallig onderhoud. Het multiculturele drama dat zich voltrekt is dan ook 
de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede.«132 

Het artikel doet in Nederland flink wat stof opwaaien. De spraakmakend-
heid schuilt mede in het feit dat Scheffer de eerste linkse prominent is die de 
bijl legt aan een paradigma dat het bekritiseren van een multicultureel Neder-
land gelijk stelt aan het onderschrijven van opvattingen van onzuivere lieden 
als Hans Janmaat en Filip Dewinter. Hij treedt daarmede in de voetsporen van 
Frits Bolkestein (VVD), die reeds vóór Scheffer kritiek leverde op de multicul-
turele samenleving.133 In weerwil van de aanvankelijke taboeïsering helpt het 
kritische artikel de weg vrij te maken voor een breed maatschappelijk debat 
over integratie en multiculturalisme in Nederland.134  

In de politieke arena grijpt het CDA het thema multiculturalisme aan. Bij 
monde van De Hoop Scheffer schaart de oppositiepartij zich grotendeels achter 
Scheffers uiteenzetting. De partij ziet in de thematiek de kans om zich te profi-
leren. Het pleidooi dat De Hoop Scheffer in de Kamer houdt voor een ‘dominan-
te cultuur‘ doet bij enkelen echter de wenkbrauwen fronsen. NRC-redacteur 
Gijsbert van Es wijst in het krantenartikel Schrik om harde taal CDA-leider (2000) 
op de in zijn ogen ahistoriciteit van het christendemocratische standpunt:

132 Paul Scheffer, ‘Het multiculturele drama‘, NRC Handelsblad (29 januari 2000). 
133 Vgl. Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw (3de druk; Amersfoort 2013), 305.
134 Vgl. Thijs Jansen, ‘Naar een nieuw patriottisme?‘, Christen Democratische Verkennin-

gen 1 (2003), 5–15, aldaar 6–8.
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Opmerkelijk was bovendien dat de CDA-leider van alle fractievoorzitters het hardst riep 
om »het stellen van eisen« aan culturele minderheden, waar zijn politieke beweging in 
het verleden voorop liep met gedachten over ‚soevereiniteit in eigen kring‘, verzuiling als 
middel tot emancipatie (…) als tegenwicht voor een dirigistische overheid.135 

Van Es wekt in het bovenstaande citaat de indruk dat het CDA ideologisch een 
scheve schaats rijdt. Los van het vraag of deze veronderstelling juist is, is er 
binnen het blad CDV opvallend genoeg geen discussie die ten grondslag ligt 
aan De Hoop Scheffers opvatting. Sterker nog: in de CDV-uitgaven tot om-
streeks 2002 vindt men met moeite artikelen die het multiculturalisme aan-
snijden. Dat specifiek het begrip multiculturalisme in CDV aanvankelijk weinig 
voorkomt, betekent echter niet dat het blad geen oog heeft voor thema‘s als 
pluriformiteit, pluraliteit of multiculturaliteit, drie termen die weliswaar verwant 
zijn aan multiculturalisme maar níet gelijkbetekenend. De CDV-auteurs maken 
namelijk onderscheid tussen enerzijds het multiculturalisme, dat men als een 
normatieve ideologie opvat, en anderzijds pluriformiteit, pluraliteit en multi-
culturaliteit, welke alle in positieve zin op veelkleurigheid duiden. 

De omarming van pluriformiteit is volgens de CDV-auteurs eigen aan de 
christendemocratie. Vanuit het christendemocratische ideaalbeeld, volgens 
hetwelk Nederland is opgebouwd uit pluriforme gemeenschappen (voorheen 
‘zuilen‘), willen de CDV-auteurs de bewegingsruimte van diezelfde gemeen-
schappen waarborgen. Het zal niet verbazen dat ze hierbij extra aandacht 
schenken aan de ‘eigen zuilen‘, zeker ter afgrenzing van het zittende paarse 
kabinet. Zo klaagt redactielid Willem Wits over de paarse desinteresse voor 
de geloofsgemeenschappen, waarbij hij fulmineert tegen de »moderne papen-
jaagster« Lousewies van de Laan, Kamerlid voor D66.136 Van Gennip bepleit op 
zijn beurt ruimte voor de katholieke pluriformiteit in Nederland.137 Voorts 
worden er tot 2002 nog artikelen gewijd aan het pluriforme karakter van het 
publieke omroepstelsel en aan een veelvormig zorgaanbod.138

135 Gijsbert van Es, ‘Schrik om harde taal CDA-leider‘, NRC Handelsblad (21 april 2000). 
136 Vgl. Willem Wits, ‘Stille omgang‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2001),  

20–21, aldaar 20.
137 Vgl. Jos van Gennip, ‘Een eeuw Nederlands katholicisme. Een balans‘, Christen Demo-

cratische Verkenningen 4 (2000), 35–51, aldaar 35, 49.
138 Vgl. Marie-Louise Bemelmans-Videc, ‘Zelfregulering: opdracht en uitwerking van 

een bestuursfilosofie‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2000), 24–41; Jan Peter 
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Gemeenschappen die vrijheid worden geboden, zijn in staat om gespleten-
heid te overwinnen, zo postuleert de Amsterdamse hoogleraar Dorien Pessers 
in 2000. In haar CDV-betoog voor wederkerigheid in het recht merkt ze op dat 
het ontberen van verbinding binnen multiculturele samenlevingen geen novi-
teit is, maar vergelijkbaar met 17de-eeuws Europa dat evengoed gespleten was. 
Deze confessionele gespletenheid zou door middel van het non-interventiebe-
ginsel zijn overbrugd, volgens Pessers »later ook wel als soevereiniteit in eigen 
kring geformuleerd«.139 

Pessers‘ bijdrage toont aan dat de CDV-auteurs bij het thema pluriformiteit 
vasthouden aan de traditioneel-christendemocratische emancipatievisie, met 
daarbinnen het beginsel van soevereiniteit in eigen kring. Het multicultura-
lisme (het streven naar multiculturaliteit) in combinatie met het integratie-
vraagstuk komt daarbij tot eind 2001 nauwelijks aan bod. Liever wordt over 
de wederzijdse verrijking van verschillende gemeenschappen gesproken, zoals 
de theoloog Kirpestein in februari 2001 doet. Het WI-rapport Gaven in overvloed 
citerend, kiest hij in zijn CDV-artikel voor een »in beginsel onbelemmerde 
bestaansmogelijkheid van godsdienstig en levensbeschouwelijk pluralisme 
(…)«140 Kortom: (eigen) pluraliteit lijkt in de vroege CDV schier oeverloos, het 
multiculturalisme is nog geen besprekenswaardig thema. 

Historische breuk communitaristisch ingekleed
Omstreeks het jaar 2002 verandert de situatie duchtig, want dan speelt het multi-
culturalisme zich in de CDV-kijker. Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen. 
Allereerst zwengelen de aanslagen van 11 september het multiculturalismede-
bat aan, dat in Nederland vooral door Fortuyn wordt gedomineerd. Ten tweede 
wordt eind 2001 Jan Peter Balkenende onverwacht CDA-fractieleider. In navol-
ging van Fortuyn spreekt ook hij zich in verkiezingstijd uit tegen het multicul-
turalisme; bij een lezing op 24 januari 2002 te ‘s-Gravenhage geeft hij te verstaan 
dat voor hem de multiculturele samenleving »niet nastrevenswaardig« is.141 

Balkenende en G. Dolsma, ‘De maatschappelijke onderneming in de gezondheids-
zorg‘, Christen Democratische Verkenningen 7/8/9 (2000), 67–73. 

139 Vgl. Dorien Pessers, ‘Recht ondenkbaar zonder wederkerigheid‘, Christen Democrati-
sche Verkenningen 10 (2000), 31–37, aldaar 33. 

140 Vgl. Kirpestein, ‘Verschil als belofte‘ (2001), 17.
141 Vgl. Nu.nl, ‘Balkenende verzet zich tegen multiculturele samenleving‘, https://

www.nu.nl/algemeen/21512/balkenend e-verzet-zich-tegen-multiculturele-samen-
leving.html (geraadpleegd op 16.06.2018). 

https://www.nu.nl/algemeen/21512/balkenend%20e-verzet-zich-tegen-multiculturele-samenleving.html
https://www.nu.nl/algemeen/21512/balkenend%20e-verzet-zich-tegen-multiculturele-samenleving.html
https://www.nu.nl/algemeen/21512/balkenende-verzet-zich-tegen-multiculturele-samenleving.html
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Balkenendes uitspraak galmt na in CDV en fungeert als het startschot voor 
het deconstrueren van het concept multiculturalisme. In korte tijd bespreekt 
CDV het thema veel, zowel binnen nationaal als internationaal perspectief. Zo 
verschijnt er een artikel over het multiculturalisme in Frankrijk.142 Met het oog 
op de binnenlandse situatie richt de uitgesproken Peter Cuyvers, bekend van 
het individualismehoofdstuk, zijn pijlen op links Nederland. Links zou volgens 
hem onder het mom van multiculturalisme allochtone gebruiken billijken, die 
zelfs in de landen van herkomst reeds lang achterhaald zijn. Dit zou debiel zijn: 

Het gebruik van de term ‚multicultureel‘ alleen al schept een enorme kloof, terwijl veel 
verschillen betrekking hebben op oppervlakkigheden. In de linkse visie probeert men 
krampachtig om dat soort oppervlakkigheden (kleding, eten) als een verrijking van 
de samenleving te presenteren ... en tegelijk excuseert men dingen die ook in een an-
dere cultuur totaal uit de tijd zijn. Met als resultaat een soort debilisering van die 
cultuur.143

Ofschoon Cuyvers directe aanval op ‘links‘ in CDV eerder uitzondering dan re-
gel is, is de behoefte om het multiculturalisme in te dammen dusdanig aan-
wezig dat in 2003 een themanummer verschijnt dat het debat over de mul-
ticulturele samenleving wil verdiepen. Blijkens de door de redactie gestelde 
hoofdvraag is het hierbij het doel om de grenzen van het multiculturalisme te 
zoeken.144 Deze sturende vraagstelling past binnen het beeld van een CDV dat 
kritisch is op multiculturalisme. In dit nummer beschouwt Rudolf Boon, eme-
ritus-hoogleraar theologie, het multiculturalisme als een op te ruimen strui-
kelblok. Bijgevolg roept hij de lezers op zich te verzetten »tegen elke poging 
(…) om onze geestelijke en zedelijke verworvenheden prijs te geven aan de 
smeltkroes van multiculturalisme.«145 

142 Vgl. Yvan Gastaut, ‘Burgerschap, nationaliteit en laïcité. Het debat over multicultu-
reel Frankrijk‘, Christen Democratische Verkenningen 6 (2003), 97–117. 

143 Peter Cuyvers, ‘Sociaal rechts. Een analyse van het inhoudelijke linkse tekort‘, Chris-
ten Democratische Verkenningen 6 (2002) 11–23, aldaar 17–18. 

144 Vgl.Thijs Jansen en Jan Prij, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 1 
(2003), 3–4, aldaar 3. 

145 Vgl. Rudolf Boon, ‘Over de oorsprong van onze vaderlandse deugden‘, Christen Demo-
cratische Verkenningen 1 (2003), 44–54, aldaar 50.
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Teneinde dit multiculturele ‘struikelblok‘ op te ruimen gaat CDV bij de 
communitaristische leer te rade. De multiculturalismeopstelling van het blad 
gaat immers hand in hand met het communitarisme, een stroming die waarde 
toekent aan gemeenschappen in de samenleving en tegelijkertijd een rem zet 
op grenzeloos multiculturalisme.146 Van dit gemeenschapsdenken is Balkenen-
de een fervent aanhanger.147 Benevens de CDA-voorman werpt de latere sena-
tor Sophie van Bijsterveld zich in CDV op als pleitbezorgster van het ‘gemeen-
schapsdenken‘, en met name van het manifest Diversity within Unity (DWU), dat 
is opgesteld door de bekende Israëlisch-Amerikaanse communitarist Amitai 
Etzioni. Diens volgens Van Bijsterveld »positief ingestelde benadering» wil te-
genstellingen overbruggen.148 Het Engelstalige, twaalf pagina‘s tellende mani-
fest streeft naar een samenleving waarin eenieder de bijbehorende basiswaar-
den onderschrijft.149 

Deze door CDV omarmde DWU-combinatie van enerzijds ‘pluriforme ver-
rijking‘ en anderzijds de inachtneming van maatschappelijke ‘kernwaarden‘ 
lijkt op het eerste gezicht volledig in het straatje van de christendemocratie te 
passen. Toch klopt dit beeld slechts voor een deel. Het expliciet benadrukken 
van bindende kernwaarden betekent namelijk vooral een breuk met een (ver-
zuild) verleden, waarin christendemocraten de pluriforme gemeenschappen 
niet lastigvielen met basiswaarden. Kortom: het zodanig centraal stellen van 
een set kernwaarden is nieuw binnen CDV. Zelfs zo nieuw dat WI-directeur 
Klink deze verschuiving van emancipatorische pluriformiteit naar basiswaar-
den in een CDV-artikel uitvoerig toelicht:

De christen-democratie heeft altijd veel aandacht gehad voor emancipatie vanuit eigen 
kring, de eigen organisaties. We hebben altijd veel nadruk op de pluriformiteit gelegd. (…) 

146 In een CDV-vraaggesprek eind 2001 had de socioloog Amitai Etzioni, het gezicht van 
het communitarisme, zich namelijk al uitgesproken tegen het multiculturalisme. 
Vgl. Thijs Jansen, ‘CDV in gesprek met Amitai Etzioni‘, Christen Democratische Verken-
ningen 10 (2001), 3–10, aldaar 9.

147 Niet voor niets noemt de CDV-redactie Balkenende een »voorman met een commu-
nitaristische grondhouding«. Vgl. Thijs Jansen, ‘Ter introductie‘, Christen Democratie 
Verkenningen 10 (2001), 2. 

148 Vgl. Sophie van Bijsterveld, ‘Diversity within unity. Een burgerschapsideaal voor de 
toekomst‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2003), 17–18. 

149 Vgl. Amitai Etzioni e.a., ‘Diversity within unity‘, Christen Democratische Verkenningen 
1 (2003), 19–31, aldaar 20.



50 | 3. Multiculturalisme 

een gemeenschappelijk dak werd vanzelfsprekend gevonden. Die vanzelfsprekendheid is 
er niet meer, na alle immigratie-patronen die zich in Nederland hebben afgetekend. We 
stellen ons (…) expliciet de vraag wat we in onze rechtsstaat gemeenschappelijk zouden 
moeten hebben. Dat is voor de christen-democratie het vernieuwende element.150

Klinks ‘vanzelfsprekendheid-is-niet-meer-uitleg‘ zet in zekere zin een punt 
achter het christendemocratische emancipatietijdperk. Zijn argumentatie 
komt feilloos overeen met de communitaristische denkwijze die bindende 
kernwaarden als een voorwaarde stelt voor een functionerende multiculturele 
samenleving. Deze parallelliteit is geen toeval; Klink geeft aan dat de WI-visie 
is geïnspireerd op die van Etzioni.151

Met de uitgebreide behandeling van het multiculturalisme in het thema-
nummer uit 2003 lijkt CDV zich tevreden te stellen; kennelijk is de onzekerheid 
over het al dan niet beperken van het multiculturalisme door het prominent 
geprojecteerde DWU-initiatief voldoende weggenomen. De overgang van het 
CDA als emancipatiepartij naar een partij die voortaan versterkt hamert op 
de bindende kernwaarden wordt in CDV niet bediscussieerd. Slechts een en-
keling stipt de historische omslag aan, zonder hierbij overigens de eigen me-
ning te ventileren. Oud-KVP‘er Willem Couwenberg spreekt in 2005 van »een 
forse breuk met het (…) zo lang en zo sterk gekoesterde verzuilingsmodel als 
toenmalige expressie van een multiculturele samenleving«.152 Ook de sociolo-
gen Peter Achterberg en Dick Houtman melden in 2008 dat het CDA binnen 
de nieuwe culturele polarisatie een positie inneemt die een »doorgeschoten 
nadruk« op culturele diversiteit (lees: multiculturalisme) afkeurt.153  

De stilte rondom het onderwerp multiculturalisme betekent ofwel dat de 
CDV-discussie dienaangaande is afgerond. Ofwel het tegengestelde. Mogelijk
betekent ze immers dat de redactie een discussie – om wat voor reden dan
ook – niet opportuun acht. Een reden hiervoor kan zijn dat het blad de interne 
verdeeldheid niet bloot wil leggen. Op een dergelijke scheiding der geesten

150 Christof Wielemaker, ‘CDV in gesprek met Ab Klink‘, Christen Democratische Verken-
ningen 1 (2003), 118–125, aldaar 119. 

151 Vgl. Wielemaker, ‘CDV in gesprek met Ab Klink‘ (2003), 119.
152 Wim Couwenberg, ‘Het CDA en de conservatieve verleiding‘, Christen Democratische 

Verkenningen 3 (2005), 46–54, aldaar 53.
153 Vgl. Peter Achterberg en Dick Houtman, ‘De vermeende politieke losbandigheid van 

de middenklasse‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2008), 121–128, aldaar 125.
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wijst Wouter van der Brug in 2008. De politicoloog zet uiteen dat het multicul-
turalisme weliswaar door het CDA is verlaten, maar dat de christendemocra-
ten er zich niet aan wagen zich uit te spreken. »Ik heb de indruk dat het CDA 
intern verdeeld is (…) ten aanzien van de integratie- en migratiepolitiek.«154 

Het CDA zou volgens Van der Brug dus geen helder multiculturalis-
mestandpunt uit durven dragen. Deze constatering vindt op het eerste ge-
zicht voeding bij het lezen van de ogenschijnlijk tweeslachtige oproep van 
Koert van Bekkum in CDV. In 2008 zet de adjunct-hoofdredacteur van het Ne-
derlands Dagblad zich enerzijds af tegen de ideologie van het multiculturalisme 
die »de grote tegenstellingen verdoezelt en uiteindelijk de rechtsstaat onder-
graaft«. Anderzijds pleit Van Bekkum ervoor om Nederland níet te zien als 
een smeltkroes, maar als »een mozaïek, waarin ieder vanuit zijn (…) eigenheid 
bijdraagt aan het geheel«.155 Hoewel dit voor CDV exemplarische standpunt 
iets wegheeft van een geforceerd schipperen tussen semantische polen, is het 
op het tweede gezicht helder: multiculturalisme is verwerpelijk, multicultu-
raliteit niet. 

Hernieuwde belangstelling omstreeks 2011
De noodzaak tot het bespreken van het multiculturalisme wordt in CDV pas 
vanaf 2010 weer gevoeld. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 
juni 2010 expliciteert de socioloog Anton Zijderveld in CDV andermaal het on-
derscheid tussen het begrip multiculturaliteit en het concept multiculturalisme. 
Het eerstgenoemde is een onweerlegbaar feit. Daarentegen is het multicultura-
lisme volgens Zijderveld een verwerpelijke ideologie: »Ze [multiculturalisme] 
is een verkeerde ideologie, omdat ze onder het mom van tolerantie ontwik-
kelingen in etnische groeperingen gedoogde die niet gedoogd hadden mogen 
worden.«156 

Conform de in 2002 ingeslagen weg blijft de toon in Christen Democrati-
sche Verkenningen anti-multiculturalistisch. Zo haalt CDV-redactielid Jan Prij 
in een vraaggesprek in het jaar 2010 de frase »multicultureel drama« weer 

154 Vgl. Wouter van der Brug, ‘Voor CDA is huidige beleidsrust een gevaarlijke electorale  
belofte‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2008), 136–143, aldaar 141. 

155 Koert van Bekkum, ‘CDA moet voortouw nemen in debat over morele herbronning‘, 
Christen Democratische Verkenningen 2 (2008), 163–176, aldaar 169. 

156 Anton Zijderveld, ‘De kracht van verschil‘, Christen Democratische Verkenningen 1 
(2010), 35–42, aldaar 39–40.
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van stal.157 Ook WI-stafmedewerkster Petra van der Burg windt in datzelfde 
jaar geen doekjes om haar weerzin tegen het multiculturalisme. Volgens haar 
laten »multiculturalisten en romantici die culturele diversiteit ongegeneerd 
verheerlijken« de slachtoffers van religie- en cultuurgebonden misbruik in de 
steek.158 

In juni 2010 lijdt het CDA een vernietigende verkiezingsnederlaag. Vervol-
gens stapt de partij in een gedoogconstructie met de VVD en PVV. De CDA-in-
terne weerstand tegen dit kabinet-Rutte-Verhagen is niet gering.159 Vooral de 
CDA-ministers Gerd Leers en Piet Hein Donner moeten met hun ‘portefeuilles 
multiculturalisme‘ als laveerkunstenaars optreden. Laatstgenoemde Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verklaart in 2011 de multi-
culturele samenleving als mislukt – een uitspraak die partij-intern niet overal 
weerklank vindt (N.B. Balkenende zei in 2002 diplomatiek »niet nastrevens-
waardig«). Donner wordt publiekelijk van populisme beticht.160 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen CDV het thema multicultura-
lisme onder een vergrootglas ligt – ook omdat het lange tijd niet als zodanig 
besproken is. Hierbij valt op dat met het einde van Balkenendes premierschap 
Etzioni vergeten lijkt te zijn. De weinige auteurs die nog wel over het com-
munitarisme spreken, zijn vooral historici die de ideologische ontwikkeling 
van de partij beschrijven.161 Inhoudelijk doen zich echter geen opzienbarende 
veranderingen voor. Zo formuleert ethicus Gerrit de Kruijf in 2011: »Het multi-
culturalisme als cultivering van verschil (…) had nooit bedacht mogen worden, 

157 Vgl. Jan Prij, ‘CDV in gesprek met Paul Frissen‘, Christen Democratische Verkenningen 1 
(2010), 59–66, aldaar 60.

158 Vgl. Petra van der Burg, ‘De indringende en ongemakkelijke verwijten van Hisi Ali‘, 
Christen Democratische Verkenningen 2 (2010), 193–198, aldaar 196.

159 Vgl. Rien Fraanje, ‘De christendemocratie in Nederland. Schipperen tussen waarden 
en verantwoordelijkheid‘, in: Friso Wielenga e.a. (red.), Een versplinterd landschap. 
Bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen (Amsterdam 
2018), 11–34, aldaar 30–32. 

160 Zie: Leo Lucassen en Jan Lucassen, ‘De rol van het CDA in dertig jaar debat over 
de multiculturele samenleving‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2001), 52–57, 
aldaar 52–53. 

161 Vgl. Alexander van Kessel, ‘Vier kabinetten-Balkenende in parlementair-historisch 
perspectief‘, Christen Democratische Verkenningen 4 (2010), 35–43, aldaar 36; André 
Krouwel, ‘De kwetsbaarheid van het CDA voor het populistisch appel‘, Christen De-
mocratische Verkenningen 1 (2011), 104–112, aldaar 108.
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omdat het verdeelt in plaats van verenigt.«162 Andere bijdragen ademen een-
zelfde gedachte. Zoals gebruikelijk wordt overal nadrukkelijk aan toegevoegd 
dat multiculturaliteit (dus níet multiculturalisme) een blijvend fenomeen is.163 

Donner maakt dit wezenlijke onderscheid ook. In zijn optimistisch klinkende 
CDV-artikel Een wenkend perspectief voor nieuwkomers (2011) laat hij zijn eerdere  
verwerping van het multiculturalisme bewust gepaard gaan met een lofzang 
op pluriformiteit: 

Willen we het open, pluriforme, tolerante, solidaire en vrije karakter van onze samenle-
ving behouden, dan zullen we afscheid moeten nemen van het relativisme en het gebrek 
aan commitment van de multiculturele samenleving als doel en ideaal. Dat is geen af-
scheid van pluriformiteit, verdraagzaamheid en veelkleurigheid, maar juist een bewuste 
keuze daarvoor.164

De ideologie van het multiculturalisme mag na het jaar 2002 dan wel bij het 
vuilnis zijn gezet, de ophemeling van de begrippen pluriformiteit en pluralis-
me blijft in het blad onverminderd gangbaar.165 De auteurs beschouwen ze als 
typisch christendemocratisch, of zoals CDV-hoofdredacteur Dijkman zonder 
omhaal van woorden zegt: »Christendemocraten geloven in de dynamiek en 
pluriformiteit van samenlevingen«.166 Dit christendemocratische woordenspel 
waarbij multiculturalisme níet en pluriformiteit en pluralisme wél acceptabel 

162 Gerrit de Kruijf, ‘Benoem de bronnen van de rechtsstaat‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 3 (2011), 148–153, aldaar 153.

163 Vgl. Geert van Istendael, ‘Haviken met een sociaal hart‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 1 (2011), 171–175, aldaar 174; Pieter Jan Dijkman, ‘Zonder instituties gaat 
het niet. In gesprek met Anton Zijderveld & Koen Abts‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 1 (2011), 70–77, aldaar 75–76.

164 Piet Hein Donner, ‘Een wenkend perspectief voor nieuwkomers‘, Christen Democrati-
sche Verkenningen 3 (2011), 134–138, aldaar 136, 138. 

165 Vgl. Ab Klink, ‘CDA heeft nooit gebroken met eigen pluralistische traditie‘, Christen 
Democratische Verkeningen 2 (2006), 295–304; Hamilcar Knops, ‘Christendemocratie is 
geknipt voor de stad‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2010), 28–34, aldaar 34; 
Rouw, ‘CDA: een analyse van de opstelling de oppositie‘ (2017), 83–84; Marcel ten 
Hooven, ‘Bedenk, CDA: gematigd handelen vergt vermetel denken‘, Christen Demo-
cratische Verkenningen 2 (2017), 88–94, aldaar 88, 92–94.

166 Pieter Jan Dijkman, ‘Groene scheuten in het Midden-Oosten‘, Christen Democratische 
Verkenningen 2 (2010), 16–28, aldaar 18.
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zijn, is voor het grote publiek verwarrend. Zo schrijft Trouw in 2011 over »de 
twee gezichten van Donner«.167

Toch wordt deze semantische dubbelzinnigheid in CDV slechts zelden door 
iemand van kritiek voorzien. Namens CDA Kleurrijk, een allochtonencollectief 
binnen het CDA, neemt Hester Jansen in 2011 afstand van de constatering dat 
de multiculturele samenleving mislukt zou zijn. De uitspraak is volgens Jansen 
kwetsend. Donner zou buitensluiten en de suggestie wekken dat de pluriforme 
samenleving terug te draaien valt. »De implicatie van het afschaffen van de 
multiculturele samenleving is dat de definitie van ‘wij‘ niet ruimer, maar dat 
die juist enger wordt. Woorden doen ertoe. Daarom is de opdracht aan minister 
Donner: een nieuw ‘wij‘ creëren.«168

Los van deze bijdrage blijft verder debat uit, al biedt CDV nog een podium 
voor kritische zelfreflectie. In hun artikel De rol van het CDA in dertig jaar debat 
over de multiculturele samenleving (2011) tonen de historici Leo Lucassen en Jan 
Lucassen aan dat de christendemocraten zelf debet zijn aan het wortelschieten 
van het multiculturalisme: »Anno 2011 verklaren CDA-ministers dat de multi-
culturele samenleving is mislukt. Maar hun christendemocratische erflaters 
stonden aan de wieg van dat nu zo verguisde concept.«169 

Na de opleving van het multiculturalismedebat voor de duur van kabi-
net-Rutte-Verhagen (2010–2012) zakt de belangstelling voor het multicul-
turalisme in CDV volledig in. Het blad schrijft nauwelijks meer over het 
onderwerp, dat deels symbool staat voor het pijnlijke gedoogavontuur met 
de PVV. De integratiediscussie verschuift in terminologisch opzicht en het 
politiek-maatschappelijke debat over specifiek het multiculturalisme lijkt af-
gerond. In latere bijdragen brengt CDV het begrip vooral in verband met de 
situatie rond het jaar 2002. Multiculturalisme verwordt in het blad zodoende 
tot een achterhaald concept uit het verleden. Als zodanig brengt hoofdre-
dacteur Marc Janssens het ook te berde, wanneer hij in 2017 terugblikkend 
meldt: »Ons land was net zijn gulden kwijt (…) De multiculturele samenleving 

167 Vgl. Cees van der Laan, ‘Waarom heeft Donner liever een pluriform dan multicultu-
reel Nederland?‘, Trouw (30 juni 2011).

168 Hester Jansen, ‘Opdracht om een nieuw »wij« te creëren‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 3 (2011), 130–133, aldaar 130, 133.

169 Lucassen en Lucassen, ‘De rol van het CDA in dertig jaar debat over de multiculture-
le samenleving‘ (2011), 56.
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stond ter discussie en de EU zou verder uitbreiden.«170 Kortom: er was eens on-
enigheid over het multiculturalisme. 

3.2  Wee het linkse wegdenken: houding van PM jegens 
multiculturalisme

Tegen links illusionisme in het kielzog van het Leitkulturdebat 
Aan de basis van de Duitse discussie over het multiculturalisme staat het boek 
Europa ohne Identität. Eine europäische Leitkultur (1998) van de politicoloog Bassam 
Tibi.171 Hierin munt de in Syrië geboren Tibi het begrip europäische Leitkultur. Een 
dergelijke leidende of dominante cultuur is volgens Tibi noodzakelijk voor de 
integratie van inwijkelingen in Duitsland. Het richtsnoer zou moeten rusten op 
democratie, mensenrechten, Verlichting en laïcisme.172 Met deze positionering 
distantieert Tibi zich van de aanhangers van het multiculturalisme, die geen 
heil zien in (enigerlei) aanpassingseisen voor nieuwkomers.173 

Ondanks zijn funderende bijdrage kan Tibi niet als aanstichter van het 
in Duitsland gevoerde debat rondom de multiculturele samenleving worden 
beschouwd. Weliswaar is Tibi‘s rol in grote lijnen vergelijkbaar met die van 
Scheffer in Nederland, in zoverre dat ook hij het integratiemodel in twijfel 
trekt. Het politiek-maatschappelijke debat in Duitsland barst echter niet met-
een uit na de publicatie van Tibi‘s boek. Daarvoor is Tibi‘s Leitkultur waar-
schijnlijk te genuanceerd en te Europees. Het duurt nog tot het najaar van 
2000 vooraleer het thema in combinatie met multiculturalisme daadwerkelijk 
tot publieke discussies leidt. Op 16 oktober 2000 is het CDU/CSU-fractievoor-
zitter Friedrich Merz die in navolging van zijn Brandenburgse collega Jörg 
Schönbohm de knuppel in het hoenderhok gooit. Tijdens een integratiedebat 

170 Marc Janssens, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 4 (2017), 7–9, 
aldaar 7. 

171 Vgl. Bassam Tibi, Europa ohne Identität. Eine europäische Leitkultur (Stuttgart 1998). 
172 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, ‘Leitkultur als Integrationskonzept –  

revisited. Zwei missglückte deutsche Debatten 2000–2017 ‘, http://www.bpb.de/
politik/extremismus/islamismus/255521/leitkultur-als-integrationskonzept-revi-
sited (geraadpleegd op 30.06.2018). 

173 Vgl. Ab Klink, ‘Leitkultur. Reflecties rond een debat in Duitsland‘, Christen Democra-
tische Verkenningen 1 (2003), 91–96, aldaar 95.

http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/255521/leitkultur-als-integrationskonzept-revisited
http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/255521/leitkultur-als-integrationskonzept-revisited
http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/255521/leitkultur-als-integrationskonzept-revisited
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pleit Merz hierbij niet voor een europäische Leitkultur, zoals Tibi, maar voor 
een freiheitlich deutsche Leitkultur. Door zijn accentuering van Duitse waarden 
valt hem vooral vanuit linkse kringen scherpe kritiek ten deel.174

Merz slaagt er met zijn toespraak in het integratiedebat nieuw leven in te 
blazen – een thema waarmee CDU/CSU hoopt zich te kunnen profileren. In PM 
storten zich vanaf oktober 2000 verscheidene auteurs op het thema multicul-
turalisme. Zij worden voorafgegaan door de politicoloog Paul Kevenhörster, 
die het thema nog iets vroeger behandelt. Zijn bijdrage Kampf der Kulturen oder 
multikulturelle Welt? (2000) is om tweeërlei reden opvallend. Allereerst vanwe-
ge zijn refereren aan de communitarist Etzioni.175 Dit is bijzonder omdat deze 
verwijzing de eerste en meteen ook en laatste keer is dat binnen het multicul-
turalismevraagstuk Etzioni‘s visie uitvoerig wordt aangehaald in een PM-ar-
tikel. Een tweede bijzonderheid van het artikel komt aan de oppervlakte in 
het volgen van denkschema‘s van een andere Amerikaanse wetenschapper: de 
politicoloog Samuel Huntington. Zoals de titel van het artikel doet vermoe-
den, put de Kevenhörster inspiratie uit Huntingtons werk Botsende beschavin-
gen, waarin de Amerikaan een mondiaal conflict tussen beschavingen vreest.176 
In zijn artikel onderzoekt Kevenhörster of het multiculturalisme een nakende 
beschavingsbotsing kan voorkomen. Kevenhörsters antwoord op deze vraag is 
zonneklaar: 

Der Begriff des Multikulturalismus stellt wegen seiner Unschärfe, Unklarheit und vielfäl-
tiger Instrumentalisierbarkeit keine befriedigende konzeptionelle Alternative zum Hor-
rorszenario eines vermeintlich weltweiten Kampfes zwischen Kulturen dar (…).177

Aldus Kevenhörster kan het hoegenaamd cultuurrelativistische multicultura-
lisme een botsing der culturen niet afwenden. Als alternatief voor het multi-
culturalisme, dat hij misprijzend een »ambulanter Entrüstungsbegriff für die 

174 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, ‘Das missglückte Wort‘, http://www.bpb.
de/politik/grundfragen/sprache-und-politik/42726/das-missglueckte-wort?p=all 
(geraadpleegd op 30.06.2018).

175 Vgl. Paul Kevenhörster, ‘Kampf der Kulturen oder multikulturelle Welt?‘, Politische 
Meinung 370 (2000), 5–14, aldaar 5–6. 

176 Vgl. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations? The Debate by Foreign Affairs (New 
York 1997). 

177 Kevenhörster, ‘Kampf der Kulturen oder multikulturelle Welt?‘ (2000), 12.

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/sprache-und-politik/42726/das-missglueckte-wort?p=all
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/sprache-und-politik/42726/das-missglueckte-wort?p=all
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Promotoren der politischen Korrektheit« noemt, biedt de politicoloog het be-
grip ‘pluralisme‘ aan. Hieronder wordt volgens hem wél de veelzijdigheid en 
het gelijkheidsbeginsel gegarandeerd.178 

Een aantal maanden later, in het voorjaar van 2001, pakt PM groots uit met 
de uitgaven Leitkultur en Migration und Integration. Hierin wijken de auteurs 
weinig af van de lijn van Kevenhörster, die het multiculturalisme als onbruik-
baar brandmerkt. De deconstructie gaat voort, en wel met zulk een ijver dat 
de katholieke prelaat Lothar Roos stellig beweert dat vanuit ethisch-politiek 
oogpunt een multiculturele samenleving überhaupt niet kán bestaan. Roos‘ ar-
gumentatie hierachter is vrij rigide, in die mate dat ze slechts ruimte laat voor 
twee mogelijkheden: ofwel kiest een samenleving voor gezamenlijke waarden 
in de vorm van een Leitkultur ofwel is een samenleving tot verval gedoemd. 
Met het oog op dit laatste haalt de Roos het voorbeeld van Tito‘s (goddeloze) 
veelvolkerenstaat Joegoslavië aan. Dit land was vóór de ineenstorting van het 
communisme in generlei opzicht een culturele eenheid en zou een »Völkerge-
fängnis« zijn geweest.179 

Op zijn beurt neemt de bestuurskundige Berthold Löffler het fenomeen 
multiculturalisme uit elkaar. Het zou in theoretisch opzicht tegenstrijdig en 
empirisch gezien dubieus zijn: »Das Konzept der multikulturellen Gesellschaft 
ist sowohl theoretisch widersprüchlich und unklar als auch empirisch gesehen 
fragwürdig.« Refererend aan de Canadese politicoloog Will Kymlicka beweert 
Löffler daarnaast dat het multiculturalisme een vorm van »mentaler Separatis-
mus« verlangt, oftewel een vorm van onverschilligheid voor de ander. Löfflers 
analyse is onverbiddelijk. Volgens hem moge de multiculturele samenlevinge 
dan wel bonter zijn, maar is ze ook conflictueuzer, politiek instabieler en op 
sociaal vlak ongelijker.180 

Representatief voor PM-artikelen is bovendien het feit dat Löffler de be-
wering opwerpt dat het multiculturalisme is verworden tot een dogmatische 
ideologie met zeer hoge pretenties.181 De interpretatie van multiculturalisme 
als een geïdeologiseerd, onchristendemocratisch begrip komt ook in andere 

178 Vgl. Kevenhörster, ‘Kampf der Kulturen oder multikulturelle Welt?‘ (2000), 13–14. 
179 Vgl. Lothar Roos, ‘Leitkultur in Deutschland‘, Politische Meinung 374 (2001), 41–47, 

aldaar 42.
180 Vgl. Berthold Löffler, ‘Welche Integration?‘, Politische Meinung 375 (2001), 25–33, al-

daar 31–33.
181 Vgl. Löffler, ‘Welche Integration?‘ (2001), 32.
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artikelen voor. Op dit vlak fulmineren de PM auteurs graag tegen socialisten. 
Zo is één van de verwijten dat de integratie jarenlang (door links) met multicul-
turele folklorefeesten is gelijkgesteld.182 Ook laken PM-artikelen de vermeende 
zelfgenoegzaamheid van links. Het meest uitgesproken is hierbij de Branden-
burgse CDU-minister Schönbohm. Hij beticht links ervan zich achter de ideolo-
gie van het »Multikulti» te verschansen en daarbij immuun te zijn voor kritiek. 
Volgens Schönbohm beschouwt links het multiculturalisme als een gevaarlijk 
project ter vervanging van de mislukte klasseloze maatschappij.183 

Mit der »multikulturellen Gesellschaft« entsteht eine Gesellschaftsformation, deren Kern 
Desintegration ist. (…) Die Geringschätzung und eilfertige Preisgabe einer gefestigten 
deutschen politischen Kultur zu Gunsten eines illusionären, ja gefährlichen Multikul-
turalismus sind Ausdruck eines resignativen Geistes, geprägt von einer gebrochenen 
Identität.184

Botsende leefwerelden als uitgangspunt 
De vrees voor wat Schönbohm ‘gebroken identiteiten‘ noemt, wordt in PM 
regelmatig opgevoerd in artikelen over »Parallelgeselschaften». In deze sa-
menhang zien de auteurs parallelle samenlevingen menigmaal als nevenver-
schijnsel van het multiculturalisme.185 Zo noemt Jürgen Rüttgers, de latere mi-
nister-president van NRW, de twee fenomenen anno 2001 in één adem: »Wer 
gegen unverbundene Parallelgesellschaften und eine multikulturelle Leitidee 
ist, muss für die Integration der hier rechtmäßig und dauerhaft lebenden Aus-
länder eintreten.«186

Ook na het Leitkulturdebat van 2001 blijven de auteurs het multicultura-
lisme op de korrel nemen, al gebeurt dit voortaan minder regelmatig. De uit-
gezette denklijnen blijven onaangetast; het multiculturalisme blijft in de ogen 

182 Vgl. Bülent Arslan, ‘Aktive Integrationspolitik als Zukunftsaufgabe‘, Politische Mei-
nung 374 (2001), 19–25, aldaar 19. 

183 Vgl. Jörg Schönbohm, ‘Unter dem Dach einer nationalen Kultur‘, Politische Meinung 
374 (2001), 5–8, aldaar 5, 7. 

184 Schönbohm, ‘Unter dem Dach einer nationalen Kultur‘ (2001), 6–7.
185 Vgl. Christian Müller, ‘Leitkultur statt Schweizermacher‘, Politische Meinung 374 

(2001), 27–32, aldaar 28.
186 Jürgen Rüttgers, ‘Die neue CDU wird gebraucht‘, Politische Meinung 379 (2001), 11–16, 

aldaar 14.
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van de PM-auteurs een normatieve ideologie, die verwerpelijk is.187 In 2006 
doet Norbert Lammert, de Bondsdagpresident, een vergeefse poging het Leit-
kulturdebat te reactiveren. In zijn PM-bijdrage getiteld Klären, was gilt. Fünf The-
sen zur Leitkultur ontbreekt opmerkelijk genoeg het woord multiculturalisme. 
In plaats daarvan rept de CDU-politicus van een ‘multiculturaliteit‘, die volgens 
hem enkel kan functioneren wanneer de samenleving zich aan bindende regels 
en kernwaarden houdt.188

Dit onderscheid tussen multiculturaliteit en multiculturalisme is voor 
PM-auteurs evident. Zo formuleert oud-minister Rupert Scholz in 2008: »Multi-
kulturalität ist selbstverständlich, Multikulturalismus ist dagegen verfehlt und 
gefährlich, weil er – zumindest implizit – auch die Relativierung, möglicherweise 
sogar die Negation der eigenen kulturellen Identität einschließt.«189 Opvallend 
aan dit citaat is Scholz‘ referentie aan het cultuurrelativisme. Dit doet denken 
aan Huntingtons visie van zelfzekere culturen. Deze verwijzing is dan ook niet 
uit de lucht gegrepen; Scholz erkent immers dat veel van Huntingtons voorspel-
lingen »dramatische Realität« zijn geworden. In de ogen van Scholz is multicul-
turalisme gevaarlijk aangezien het de eigen culturele identiteit laat wankelen.190

De inhoudelijke gelijkparigheid tussen Scholz en Huntington staat niet op 
zichzelf. Gedurende de gehele periode blijven huntingtoniaanse redeneerlij-
nen opduiken. In mei 2010 is het bijvoorbeeld de politicoloog Heinz Theisen 
die in zijn artikel Koexistenz der Kulturen een bezinning op de eigen westerse 
identiteit propageert, welke kenmerkend zou zijn voor de cultuurruimte waar-
in Duitsland zich bevindt. Zonder deze bezinning zou het niet mogelijk zijn om 
in een multiculturele wereld staande te blijven.191 Anno 2013 herhaalt Theisen 
deze stellingname in PM: »In einer multikulturellen Welt bedeutet Gegensei-
tigkeit auch die Einsicht in die Grenzen universalistischer Ideale (…)«192

187 Vgl. Vera Lengsfeld, ‘Zuwanderung versus Familienpolitik?‘, Politische Meinung 394 
(2002) 27–30, aldaar 27, 29; Günther Beckstein, ‘Eine bürgernahe Demokratie erhal-
ten‘, Politische Meinung 400 (2003), 56–62, aldaar 56.

188 Vgl. Norbert Lammert, ‘Klären, was gilt‘, Politische Meinung 440 (2006), 5.
189 Rupert Scholz, ‘Kulturelle Identität.‘, Politische Meinung 465 (2008), 35–39, aldaar 39. 
190 Scholz, ‘Kulturelle Identität‘ (2008), 35.
191 Vgl. Heinz Theisen, ‘Koexistenz der Kulturen‘, Politische Meinung 486 (2010), 50–54, 

aldaar 50, 54. 
192 Vgl. Heinz Theisen, ‘Gegenseitigkeit statt Gegensatz‘, Politische Meinung 521 (2013), 

58–63, aldaar 63. 
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De idee van cultuurruimten heeft vaste grond in PM. In enkele gevallen 
wordt de westerse cultuurruimte hierbij wel op een erg hoog voetstuk gezet. 
Dit doet Berthold Löffler, de bestuurskundige die in 2001 al had beweerd dat 
multiculturele samenlevingen weliswaar bonter, maar ook conflictueuzer 
zijn. In 2011 onderstreept hij dat het multiculturalisme niet in staat is om als 
bindmiddel te fungeren. Dientengevolge stelt Löffler voor om te streven naar 
een »kulturell relativ homogene Gesellschaft«. ‘Assimilatie‘ is daarbij een ant-
woord op de ideologie van ongelijkheid die het multiculturalisme zou zijn.193 
Weliswaar zwakt Löffler zijn streven naar een cultureel homogene samenle-
ving af door de toevoeging van het woord »relativ«, maar hij toont evengoed 
aan hoe sterk zijn denken huntingtoniaans is.

Los van de bijdrage van Scholz, Löffler en Theisen is de interesse van 
PM-auteurs voor het multiculturalisme beperkt. Zeker na 2002 lijkt het on-
derwerp niet meer hoog op de agenda te staan; auteurs noemen ‘de ideolo-
gie‘ slechts nog terloops.194 De opkomst van PEGIDA (2014)195 lijkt het tij niet te 
doen keren, al vraagt de PM-redactie zich in 2015 nog wel af of de populariteit 
van PEGIDA als een reflex »auf eine andere Lebenslüge – nämlich die von der 
multikulturellen Gesellschaft« kan worden geduid.196 De behandeling van deze 
‘levensleugen‘ komt in PM nadien echter niet meer van de grond – ook niet bij 
het ten derde male aanroeren van het thema Leitkultur in 2017, ditmaal door 
De Maizière. 

Het is denkbaar dat het woord multiculturalisme als strijdbegrip heeft af-
gedaan. Zo spreekt een terugblikkende Armin Laschet, de latere minister-pre-
sident van NRW, in 2015 over het ontstaan van een politiek-maatschappelijke 
consensus in het debat over een »»Leitkultur« als Gegenentwurf zum Konzept 

193 Vgl. Berthold Löffler, ‘Integration zwischen Multikulturalismus und Assimilation‘, 
Politische Meinung 500/501 (2011), 57–62, aldaar 62.

194 Tekenend voor deze beperkte aandacht is de oproep van de Franse extremisme-
expert Jean-Yves Camus uit 2015: hij wil de discussie over de grenzen van het mul-
ticulturalisme heropenen. Vgl. Jean-Yves Camus, ‘Über zivile und religiöse Moral‘, 
Politische Meinung 530 (2015), 113–118, aldaar 116.

195 Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegdia) is een ex-
treemrechtse organisatie die sinds december 2014 strijdt voor behoud van de Eu-
ropese cultuur. Ze is vooral bekend vanwege haar marsen in het Saksische Dresden, 
maar is inmiddels ook in grote delen van Europa actief. 

196 Vgl. Wolfgang Thierse, ‘Ein Lob der Langsamkeit‘, Politische Meinung 530 (2015), 35–
40, aldaar 38. 
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des »Multikulturalismus«».197 Blijk van eenzelfde consensus geeft Lammert 
reeds in 2011. Hij schrijft in PM dat het multiculturalisme dood is verklaard: 

Es gab Zeiten in Deutschland, da reichte das fröhliche Bekenntnis zu einer multikultu-
rellen Gesellschaft als Nachweis der (…) der Modernität völlig aus. Die Zeiten haben sich 
verändert und die Debatten auch. Ähnlich voreilig, wie Multikulti seinerzeit für eine 
fraglose Errungenschaft gehalten wurde, wird es nun für tot erklärt. Ähnlich voreilig, 
wie Multikulti seinerzeit für eine fraglose Errungenschaft gehalten wurde, wird es nun 
für tot erklärt.198 

197 Vgl. Armin Laschet, ‘Einig in der Aufsteigerrepublik‘, Politische Meinung 531 (2015), 
36–40, aldaar 37. 

198 Norbert Lammert, ‘Nationale Identität in einer zusammenwachsenden Welt‘, Politi-
sche Meinung 496 (2011), 55–60, aldaar 55.





4. Natie

4.1  Verankerd in Kuypers traditie: houding van CDV jegens 
de natie

Kuyperiaanse scepsis tegenover natiedenken
Tot in het jaar 2003 is de natie behoorlijk onzichtbaar in CDV.199 In dat jaar 
verschijnt het CDV-lentenummer Naar een nieuw patriottisme? (2003) met daarin 
aandacht voor vaderland en nationalisme. Volgens redactielid Jansen zou er 
immers een hernieuwde belangstelling zijn voor vraagstukken rond nationale 
identiteit.200 In dit themanummer laat voor het eerst een aantal CDV-schrijvers 
zich uit over de natiestaat, en de relatie van de natie tot identiteit. Hierbij valt 
op dat geen van hen de natie anders ziet dan als een veranderlijk construct – 
een teken dat het natiebeeld in het blad niet op essentialisme berust. 

Volgens antropoloog Thijl Sunier zouden »neonationalisten« zoals Fortuyn 
en Bolkestein er ten onrechte vanuit gaan dat nationale identiteit een vast ge-
geven is. Sunier beschouwt de natie als een »voortdurend onderhandelings-
proces« en als een »levend organisme«.201 Deze houding jegens de veranderlijk-
heid van de natie zegt echter weinig over de identiteitbepalende factor die in 
het tijdschrift aan de natie wordt toegekend. Wat deze identiteitverschaffende 
waarde betreft, zijn de CDV-auteurs grofweg in te delen in één van de twee na-
volgende stromingen, die ten behoeve van het onderzoek zijn geconcipieerd.202 

De eerste stroming valt te oormerken als nationaalconservatief. Ze gaat uit 
van de natie als belangrijk identiteitsbepalend en verbindend element van de 
samenleving en verhoudt zich goed tot het conservatisme. Een vroeg boegbeeld 

199 De socioloog Han Entzinger heeft het in een CDV-vraaggesprek uit het jaar 2001 zo-
waar over het verdwijnen van het denken in termen van natiestaten. Vgl. Willem 
Wits, ‘CDV in gesprek over migratiebeleid‘, Christen Democratische Verkenningen 11/12 
(2001), 3–13, aldaar 13.

200 Vgl. Jansen, ‘Naar een nieuw patriottisme‘ (2003), 5. 
201 Vgl. Thijl Sunier, ‘Neo-nationalisme en historisch besef. Beeldvorming over de  

Islam in Nederland‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2003), 64–69, aldaar 64–
66, 69.

202 De twee stromingen dienen uitsluitend ter categorisering van de opinies binnen 
CDV. Het zijn geenszins bestaande groeperingen binnen CDV. De auteurs rekenen
zichzelf hier dan ook niet toe. 
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hiervan is Alfons Dölle, die in CDV meermaals voor een sociaal-conservatief 
CDA pleit. Zo ook in het jaar 2003, wanneer de Groninger bovendien aanvoert 
dat de Nederlandse christendemocraten zich altijd nauw met de Nederlandse 
natie verbonden hebben gevoeld – naar verluidt niet op basis van oneigenlijke 
etnische maar vanuit zuivere beweegredenen. Wat hem betreft blijft dat ook 
zo: »Christen-democratie was altijd in die zin nationaal en moet dat dus in die 
zin ook blijven, ondanks en juist vanwege toenemende Europese integratie en 
culturele pluriformiteit.«203 

Tegenover deze door Dölle geventileerde nationale oriëntering verzamelen 
zich de kuyperianen, de tweede stroming.204 Hieronder vallen de CDV-auteurs 
die het beginsel van soevereiniteit in eigen kring hoog in het vaandel hebben. 
Het valt hen zwaar dit principe van gelijkwaardige kringen hiërarchisch onder 
dat van de natiestaat te scharen. Alhoewel de naam ‘kuyperianen‘ anders sug-
gereert, betreft het in dit kader niet enkel protestantse, maar ook katholieke 
auteurs, die van oudsher evengoed terughoudend zijn tegenover de natie. De 
dominicaan Richard Steenvoorde vertolkt dit roomse geluid in zijn artikel Ka-
tholieke wereldburgers (2003), waarin hij wijst op de meerwaarde van wereldbur-
gerschap. Zijn conclusie luidt: »Burgerschap van en in gemeenschappen houdt 
niet op bij de nationale grens.«205 Andere katholieken zoals CDA-politicus Wim 
van de Donk hebben in CDV evenzeer moeite met een aangezette nationaal-Ne-
derlandse identiteit.206 

Alhoewel de kuyperianen de nationale component van de Nederlandse 
identiteit niet direct loochenen, accentueren ze in hun artikelen altijd dat er 
méér is. Identiteit is voor hen nadrukkelijk breder dan alleen nationaal. Met 
deze gedachtegang in het achterhoofd laten zich veel CDV-bijdragen lezen, ook 
wanneer de auteurs ervan niet uitgesproken christendemocratisch zijn. Een 
voorbeeld is de publicatie van Geert Maks Raiffeisenlezing in CDV. Binnen het 
identiteitsdebat stipt de historicus aan dat »(…) een Nederland dat enkel puur 

203 Vgl. Dölle, ‘CDA behoeft ondertitel »sociaal conservatief«‘(2003), 78–79.
204 Dit etiket is afgeleid van de neocalvinist Abraham Kuyper, grondlegger van de  

ARP en uitdrager van ‘soevereiniteit in eigen kring‘. Vgl. George Harinck e.a. (red.), 
Abraham Kuyper. Het Calvinisme (Soesterberg 2002), 91–118. Tegenwoordig leeft dit 
beginsel voort in het CDA-uitgangspunt ‘gespreide verantwoordelijkheid‘. 

205 Vgl. Richard Steenvoorde, ‘Katholieke wereldburgers‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 1 (2003), 70–75, aldaar 75.

206 Vgl. Prij en Jansen, ‘CDV in gesprek met Wim van de Donk‘ (2006), 117.
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Nederland wil zijn, ophoudt met Nederland te zijn«.207 Kortom: een nationale 
terugplooiing acht Mak niet nastrevenswaardig. 

De kuyperianen hebben getals- en gevoelsmatig de overhand in CDV. Hun 
positie is sterk. Dit wekt geen verwondering daar hun ideologische wortels 
teruggaan tot ver in de 19de eeuw – tot Kuyper en Herman Schaepman, de 
vaderen der confessionele politiek in Nederland. De kuyperianen zijn beducht 
voor een doorgeslagen natiedenken en voor nationalisme. Nationalisme hoort 
volgens de CDV-redacteuren Jansen en Prij immers bij het conservatisme, niet 
bij de internationaal opererende christendemocratie.208 Deze afwijzende hou-
ding tegenover het geprononceerde nationale leidt zelfs tot een kortstondige 
pennenstrijd in CDV, aangevuurd door Jan Dengerink, emeritus-hoogleraar re-
formatorische wijsbegeerte.

Dengerink, een kuyperiaanse CDA‘er ten voeten uit, heeft in 2003 felle kri-
tiek op de maatschappijvisie van Balkenende, zoals die is opgetekend in diens 
boek Anders en beter (2002). Balkenendes inburgeringsideeën zouden niet alleen 
te burgerlijk (lees: onchristelijk) maar ook te nationalistisch zijn. Misnoegd 
ontwaart Dengerink een nationaal volksidee in Balkenendes voorstellen, in-
clusief een eigen volksziel oftewel »Volksempfinden«. Hiervan gaat volgens de 
emeritus-hoogleraar een totalitaire verleiding uit, waaraan Balkenende geen 
tegenstand kan bieden.209 Alzo voert Dengerink grof verbaal geschut aan tegen 
het vermeende dwingende denken van premier Balkenende.

»(…) ik vermag niet in te zien dat een pleidooi voor bezieling van de 
rechtsgemeenschap totalitair zou zijn.« Zo luidt Balkenendes weerlegging 
van Dengerinks verwijten. Balkenende vindt dat Dengerink grote woorden 
gebruikt waarmee hij zich überhaupt niet kan verenigen. In een in CDV ge-
publiceerde apologie wijst hij alle beschuldigingen dan ook van de hand. 210 
Aangezien vervolgens Dengerinks reactie uitblijft, is hiermede de discussie 
beslecht. Alhoewel hierdoor de indruk ontstaat dat Balkenende zijn gelijk 

207 Vgl. Geert Mak, ‘Raiffeisenlezing‘, Christen Democratische Verkeninningen 2 (2005), 
86–100, aldaar 90. 

208 Vgl. Jan Prij en Thijs Jansen, ‘EVP dwingt CDA niet om conservatief te worden‘, Chris-
ten Democratische Verkenningen 3 (2005), 60–68, aldaar 66.

209 Vgl. Jan Dengerink, ‘Een kritiek op »Anders en beter« van Jan Peter Balkenende‘, 
Christen Democratische Verkenningen 2 (2003), 84–93, aldaar 86–87. 

210 Vgl. J.P. Balkenende, ‘Anders en beter. Een reactie‘, Christen Democratische Verkennin-
gen 2 (2003), 94–96, aldaar 95.
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heeft behaald, lijkt ook Dengerink te zijn geslaagd in zijn provocatieve op-
zet; als kuyperiaan heeft hij namelijk de betrekkelijk harde CDV-grenzen van  
het natievertoog aangegeven, en daarbij de premier in de verdediging ge-
drongen.

Dit waarschuwen voor een teveel aan natiedenken past bij de kuyperiaanse 
auteurs in CDV. De meeste bijdragen blijven afwijzend ten opzichte van een be-
klemtoond natiebegrip dat nationalisme in zich zou bergen.211 De kuyperianen 
lijken zichzelf als een soort ideologische hoeders van een open en grensover-
stijgende christendemocratie te beschouwen. Hierbij is het commentaar niet 
altijd even fel. Eén van de gematigder gezichten van de kuyperianen is Klink. 
Hij is de mening toegedaan dat nationale symboliek niet per se slecht is, maar 
dat men haar niet te veel op een voetstuk mag plaatsen. Ze mag niet los raken 
van het recht. Wanneer dit wel gebeurt »dan lokken we nationalisme uit«, al-
dus Klink.212 

Analoog aan Klinks waarschuwing heeft de kuyperiaanse boodschap tel-
kens eenzelfde strekking: ze roept op om het uniforme nationale denkkader 
niet centraal te stellen. Van deze houding gaat een hoge mate van vanzelfspre-
kendheid uit: »Dat vormen van nationalisme (…) bij ons niet passen, spreekt 
voor zich«, formuleert de gewezen WI-directeur (en oud-directeur van het we-
tenschappelijk bureau van de ARP) Arie Oostlander in 2009.213 George Harinck 
gaat Oostlander in 2006 vooraf. In zijn CDV-bijdrage geeft de Kuyperkenner 
aan nota bene Klink te verstaan dat het CDA niet moet breken met kuyperiaan-
se gedachtegoed: 

211 Vgl. Arie Oostlander, ‘Hoe Europa een waardige bondgenoot van de VS kan wor-
den‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2003), 64–69, aldaar 64; Ger Groot, ‘Een 
burgerlijke traditie‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2008), 155–162, aldaar 
161; George Harinck, ‘De actualiteit van Abraham Kuyper‘, Christen Democratische 
Verkenningen 2 (2008), 276–280, aldaar 278, 280; James Kennedy, ‘(In)tolerantie in 
het moderne Nederland‘, Christen Democratische Verkenningen 4 (2008), 144–149, 
aldaar 148–149; Jan Prij, ‘CDV in gesprek met Rob Riemen‘, Christen Democratische 
Verkenningen 3 (2009) 47–53, aldaar 52; Pieter Jan Dijkman en Raymond Gradus, ‘De 
calculerende burger voorbij‘, Christen Democratische Verkenningen, 4 (2010), 16–25, 
aldaar 22.

212 Vgl. Wielemaker, ‘CDV in gesprek met Ab Klink‘ (2003), 124.
213 Arie Oostlander, ‘Arie Oostlander bespreekt »Een meer of minder doodlyken haat«‘, 

Christen Democratische Verkenningen 1 (2009) 173–175, aldaar 175.
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De natie als eenheidsidee is een typisch Franse gedachte die in de Nederlandse geschie-
denis niet is aangeslagen. Op goede gronden brak Kuyper met de gedachte dat er een 
uniforme definitie van natie, burgerschap en het publieke domein diende te zijn. Het CDA 
moet afzien van uniformerende pogingen om (…) te binden aan een nationale eigenheid, 
die we zelf nauwelijks onder woorden kunnen brengen.214

De behoefte aan een ‘on-Nederlandse‘ nationale identiteit wordt in CDV lange 
tijd niet geheel serieus genomen. Zo voelt redactievoorzitter Jan Schinkelshoek 
zich door de Nederlandse nee-stem bij het Europese grondwetreferendum bij 
de neus genomen. Hij spreekt in 2005 ridiculiserenderwijs van »nationale kor-
zeligheid en het vaderlandse wantrouwen« – beide toespelingen op natio-
nalistisch denken.215 In het blad wordt veelal luchtig gedaan over nationale 
symboliek. Deze wordt zelfs op de hak genomen, bijvoorbeeld in het gedicht 
Verplichting (2011). Hierin grapt dichteres Ramona Maramis over nationale 
tradities, waarbij ze eindigt met het volkslied: »Wilhelmus zou graag eens 
komen logeren.«216

Er zijn gaandeweg beperkt stemmen die de ‘nationaalconservatieve‘ koers 
kracht bij zetten of op een lopende ontwikkeling van toegenomen waardering 
voor de natie wijzen. Hendrik Jan Hoogeboom, kolomschrijver van de Volks-
krant, doet dit in 2005. De natie is volgens zijn CDV-bijdrage belangrijker ge-
worden voor het CDA. Waar het vroeger het doel was van de christendemocra-
tie om het eigen volksdeel bijeen te houden, zou het doel nu zijn om de ganse 
natie bij elkaar houden.217 

Hoogebooms schets van een CDA dat nationaler georiënteerd geworden 
zou zijn, wordt echter weinig geschraagd in CDV-artikelen. Weliswaar geven 
de historici Els Kloek en Niek van Sas in 2003 aan dat de vraag naar vaderlandse 
geschiedenis niet »weg te globaliseren« valt, maar dat maakt hun bijdrage nog 

214 George Harinck, ‘CDA: keer terug naar het pluralistische model van Kuyper!‘, Chris-
ten Democratische Verkenningen 2 (2006) 284–295, aldaar 284.

215 Vgl. Jan Schinkelshoek, ‘Het Nee tegen de Europese grondwet. Het einde van een 
mythe‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2005), 10–11, aldaar 10.

216 Vgl. Ramona Maramis, ‘Verplichting‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2011), 179.
217 Vgl. Hendrik Jan Schoo, ‘Het zilveren CDA‘, Christen Democratische Verkenningen 3 

(2005), 12–13, aldaar 12. 
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niet buitengemeen nationaal georiënteerd.218 Er geraken maar weinig natio-
naalconservatieve bijdragen in het blad. Dit is niet bijzonder vreemd. Redac-
tionele vraagstellingen zoals »Hoe terecht zijn de zorgen om het verlies van 
nationale identiteit?« veronderstellen immers dat niet zozeer de grensover-
schrijdende christendemocraten, maar vooral anderen hun identiteit in de natie 
zoeken.219 Aldus oud-hoofdredacteur Marcel ten Hooven zouden deze anderen 
uit angst voor het verlies van de nationale identiteit handelen.220 Achter deze 
angst-is-een-slechte-raadgever-toon gaat soms ook een pro-Europese houding 
schuil. Zo zou het Europese vredesproject anno 2009 juist een »demping van de 
nationale identiteiten ten gunste van universele waarden« behoeven, aldus de 
filosoof Luuk van Middelaar.221 

In 2011 doet Bart Jan Spruyt, de voorzitter van de conservatieve Edmund 
Burke Stichting, een vergeefse poging. Hij stelt in CDV voor om de natie »met 
bescheiden en gepaste trots« te beschouwen als een »gemeenschap met een 
eigen historische identiteit«.222 Spruyts standpunt blijft echter geïsoleerd te 
midden van scepticisme tegenover de natie. Dit blijk uit de puntige redactione-
le bijdrage van Jan Willem Sap die nog in hetzelfde jaar volgt: 

De christendemocratie (…) ziet de nationale staat niet als de uiterste grens waarbinnen 
burgerschap gestalte kan krijgen. Een christelijk geïnspireerd burgerschap is naar zijn 
aard niet aan de natie gebonden.223

Wie de natie zaait, zal nationalisme oogsten 
Pas in het jaar 2016 steekt in CDV een nieuwe wind op die de natie uit het 
verdomhoekje wil halen. Onder de titel Gezonde vaderlandsliefde zijn het frac-

218 Vgl. Jan Prij, ‘In gesprek met Elks Kloek en Niek van Sas‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 1 (2003), 155–162, aldaar 156–157.

219 Vgl. Jan Schinkelshoek, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 2 
(2008), 8–10, aldaar 10. 

220 Vgl. Marcel ten Hooven, ‘De kunst van het loslaten‘, Christen Democratische Verken-
ningen 4 (2009), 16–27, aldaar 21.

221 Vgl. Luuk van Middelaar, ‘Vredesproject Europa heeft langste tijd gehad‘, Christen 
Democratische Verkenningen 3 (2009), 80–88, aldaar 87.

222 Vgl. Bart Jan Spruyt, ‘Beschavingsideaal ter voorkoming van ochlocratie‘, Christen 
Democratische Verkenningen 1 (2011), 95–101, aldaar 101.

223 Jan Willem Sap, ‘Gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid gewenst‘, Christen 
Democratische Verkenningen 3 (2011), 154–159, aldaar 155–156.
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tievoorzitter Buma en Tweede Kamerlid Pieter Heerma die breken met de 
kuyperiaanse gereserveerdheid jegens de natie. Hun doelstelling is het hervin-
den van identiteit. Daartoe dient het cultuurrelativisme te worden bestreden. 
Dit relativisme moet volgens beide politici plaatsmaken voor een zogeheten 
»gezonde vaderlandsliefde».224 De nadruk op het woord ‘gezond‘ is opzettelijk 
gelegd; ze fungeert als verzachting van het (reeds eufemistische) woord vader-
landsliefde. 

Buma en Heerma zijn zich bewust van de gevoeligheid. Vandaar dat ze aan-
geven dat deze ‘goede vorm‘ van vaderlandsliefde moet verhinderen dat het 
patriottisme muteert tot een gevaarlijke vorm van nationalisme.225 Hoezeer 
de beide heren zich in hun artikel ook pogen in te dekken, stuit hun beider 
houding inzake natie op weerstand.226 De reeds genoemde Ten Hooven windt 
geen doekjes om zijn commentaar; volgens hem is de nationalistische koers 
die het CDA vaart een dwaalweg die eerder »kleinburgerlijk« is dan historisch. 
Ten Hooven wijst er op dat nationale identiteit in strijd is met datgene waar 
de christendemocratische ideologie voor staat. Bovendien zou de ‘gezonde va-
derlandsliefde‘ mensen buitensluiten. Zijn conclusie luidt: »Keer terug van de 
nationalistische dwaling.«227 

De CDV-redactie zelf laat eveneens van zich horen. Op de vraag of een her-
waardering van de natiestaat als antwoord op het verlies aan gemeenschapszin 
kan dienen, is ze stellig: worteling is meervoudig, en derhalve niet uitsluitend 
of hoofdzakelijk aan de natie verbonden.228 Electoraal geograaf Josse de Voogd 
is de enige die het nationaalconservatieve pleidooi van Buma en Heerma enigs-
zins ruggensteun verleent, al is zijn argumentatie niet ideologisch. Blijkens 
Josses CDV-artikel is het verstandig om in te zetten op »een sociaal-cultureel 

224 Vgl. Sybrand Buma en Pieter Heerma, ‘Gezonde vaderlandsliefde‘, Christen Democra-
tische Verkenningen 1 (2016), 80–86, aldaar 80.

225 Vgl. Buma en Heerma, ‘Gezonde vaderlandsliefde‘ (2016), 86. 
226 Dit tegengeluid wordt waarschijnlijk versterkt door het enigszins populistische (me-

dia)optreden van Buma in opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
227 Vgl. Ten Hooven, ‘Bedenk, CDA: gematigd handelen vergt vermetel denken‘, (2017), 

88, 92–94. 
228 Vgl. Theo Brinkel, Maarten Neuteboom en Jan Dirk Snel, ‘Begrensde vaderlandslief-

de‘, Christen Democratische Verkenningen 4 (2017), 28–38, aldaar 28. 
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wat rechtsere (gezond nationalisme, migratiebeleid)« koers – dus puur voor 
electoraal gewin. 229

De andere CDV-auteurs laten zich evenwel niet leiden door electorale ver-
gezichten. Zij stellen zich vanuit ideologisch oogpunt teweer tegen de nationa-
listische begrenzing van het pluralisme. Hierbij etiketteert theoloog Stefan Paas 
de nationale cultuurgemeenschap als een mythe. Zulk een nationale zienswij-
ze zou statisch en conservatief (lees: onchristendemocratisch) zijn.230 Oud-re-
dacteur Frank van den Heuvel schaart zich achter Paas‘ argumentatielijn. Hij 
verwerpt het conservatisme met een nationalistische ideaalvoorstelling, dat hij 
starheid en isolement toeschrijft.231 

Anno 2017 constateert de CDV-redactie zelf dat er binnen de christendemo-
cratie inzake nationaliteit twee posities zijn, namelijk school-Buma en school-
Klink.232 Toch is duidelijk dat binnen CDV geen balans bestaat tussen beide 
visies. De laatste school heeft door de jaren heen immers veel vaker de pen 
opgenomen. In dit opzicht is er ondanks het aangewakkerde identiteitsdebat 
nauwelijks wat veranderd in CDV. Zo komt het zover dat veertien jaar na zijn 
eerste bijdrage de dominicaan Steenvoorde in 2017 zijn mare uit 2003 herhaalt. 
Steenvoorde waarschuwt voor nostalgie: christenen zouden lokaal, nationaal 
én Europees hun verantwoordelijkheid moeten nemen.233 Tot zover het ‘natio-
nalistische‘ dwalinkje.

229 Vgl. Bas Aghina, ‘Josse de Voogd: »Er is behoefte aan een verbindende partij met  
een gemeenschapsverhaal«‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2017), 90–91, 
aldaar 91.

230 Vgl. Stefan Paas, ‘Buma‘s Schoo-lezing. Gemeenschap: van wie en hoe?‘, Christen  
Democratische Verkenningen 3 (2017), 14–17, aldaar 14–16.

231 Vgl. Frank van den Heuvel, ‘Na de analyse aandacht voor toon en verbinding‘,  
Christen Democratische Verkenningen 3 (2017), 24–26, aldaar 26.

232 Vgl. Brinkel e.a., ‘Begrensde vaderlandsliefde‘ (2017), 34.
233 Vgl. Richard Steenvoorde, ‘Burger van twee werelden. Een pelgrim in eigen land‘, 

Christen Democratische Verkenningen 4 (2017), 50–55, aldaar 52, 54.
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4.2  Liever patriotisch dan postnationaal: houding van PM  
jegens de natie

Normalisering van de Duitse natie 
De natie als identiteitsbepalende factor gaat in het naoorlogse Duitsland ge-
paard met ambiguïteit. Aan de term wordt enerzijds nationale geborgenheid 
en inclusie toegeschreven. Anderzijds klinkt voor sommigen het nationaalso-
cialistische verleden door, tijdens hetwelk de Duitse natie binnen een exclu-
sieve natiestaat gestalte kreeg.234 Een manifestatie van zulke uitsluitingsme-
chanismen wil de Amerikaanse politicoloog Huntington voorkomen, blijkt uit 
zijn PM-bijdrage uit 2000, zijnde het eerste artikel in de onderzoeksperiode dat 
over de verhouding tussen natie en identiteit gaat.

In zijn artikel Die Weltordnung im dritten Jahrtausend (2000) spreekt Hunting-
ton van een tanende invloed van de natie als identiteitsbrenger. Tegen de ach-
tergrond van een mondiale identiteitscrisis zouden steeds minder mensen hun 
identiteit ontlenen aan de nationale staat. Dit maakt volgens Huntington echter 
niet dat het concept ‘natie‘ voor identiteit onbruikbaar is. In zijn analyse weekt 
hij de natie namelijk los van de natiestaat, waarbij de eerste identiteit levert en de 
tweede hoofdzakelijk een ordeningsprincipe behelst: »Eine Nation ist eine kultu-
relle Einheit und für die Menschen Quelle der Identität. Ein Staat ist dagegen eine 
politische Einheit und für die Menschen Quelle der Autorität.«235 

Volgens Huntingtons redenering is de natie dus een mogelijke bron van 
identiteit. De homogene natiestaat, die in werkelijkheid nauwelijks zou hebben 
bestaan, daarentegen niet.236 De opvatting van de natiestaat als achterhaald 
principe wordt breed gedeeld in Politische Meinung. Auteurs vermijden het 
historisch gecontamineerde begrip of voorzien het van kritische noten, zoals 
de politicoloog Wolfgang Bergsdorf doet in 2004. Volgens Bergdsorf moet men 
met het oog op de Europese eenwording weg van de idee dat de identiteit van 
een volk alleen maar in de natiestaat kan worden gevonden.237 

234 Vgl. Georgie Verbeeck, Een geschiedenis van Duitsland. Sporen en dwaalsporen van een 
natie (Leuven 2010), 13–14.

235 Vgl. Samuel Huntington, ‘Die Weltordnung im dritten Jahrtausend‘, Politische Mei-
nung 363 (2000), 5–10, aldaar 7.

236 Vgl. Huntington, ‘Die Weltordnung im dritten Jahrtausend‘ (2000), ibidem. 
237 Vgl. Wolfgang Bergsdorf, ‘Europa sucht seine Identität‘, Politische Meinung 413 (2004), 

21–24, aldaar 24. 
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Wat de Duitse natie (dus niet: natiestaat) aanbelangt, is de PM-positionering 
evenals die van Huntington beduidend positiever. Er zijn slechts sporadische 
commentaren die de natie als identiteitsverschaffer relativeren. Hiermede 
volgt PM in beginsel de CDU-lijn vanaf de 80‘er jaren, die voor een herwaar-
dering van de Duitse nationale identiteit staat.238 De stellingname dat de natie 
vooral tot het verleden behoort, vindt in PM weinig weerklank.239 Al wie de 
Duitse identiteit uitsluitend met donkere geschiedenissen verbindt, gaat juist 
níet met de tijd mee, vindt Robert Hetkämper. In het jaar 2001 beklaagt de 
ARD-journalist zich in PM over modernisten die in de Duitse geschiedenis niets 
anders zien dan voortekenen van het nazisme:

Ich bezweifele, dass die Mehrheit der Deutschen heute ein massives Problem mit ihrer 
nationalen Identität hat. Und wenn der eine oder andere ein Unbehagen empfindet bei 
dem Satz »Ich bin Deutscher«, dann liegt das jedenfalls nicht am Druck von Opfern ein-
stiger Aggressivität Deutschlands, sondern eher an einem engstirnigen hausgemachten 
deutschen Modernismus, dem die ganze deutsche Geschichte nichts anderes ist als ein 
Vorspiel zum Nazi-Schrecken. Das aber vertritt doch heute kein ernst zu nehmender His-
toriker mehr.240

Hetkämpers houding is representatief voor veel PM-bijdragen omdat ze een 
latente differentiatiedrang blootlegt ten opzichte van kringen die de positieve 
Duitse natie ontkennen. PM-auteurs zijn de mening toegedaan dat de Duitse 
natie eindelijk eens uit de verdomhoek moet; ze behoeft normalisering zonder 
beducht te zijn voor een bedreiging die hoegenaamd van haar uit zou gaan.241 
Wie tegen normalisering is, wordt in PM een linkse of zelfs extreemlinkse sig-

238 Vgl. William Hagen, German history in modern times. Four lives of the nation (Cambridge 
2012), 377.

239 Enkel CDU-politicus Rüttgers kent met het oog op de toekomst de natie slechts een 
beperkte eigenstandige waarde toe. Vgl. Rüttgers, ‘Die neue CDU wird gebraucht‘ 
(2001), 14.

240 Robert Hetkämper, ‘Besser wird es nicht‘, Politische Meinung 364 (2000), 35–43, aldaar 
35–36, 43.

241 Vgl. Merz, ‘Deutschland hätte eine bessere Regierung verdient!‘ (2000), 17–19; 
Edmund Stoiber, ‘Regieren ohne soziale Balance‘, Politische Meinung 372 (2000), 
5–13, aldaar 8; Schönbohm, ‘Unter dem Dach einer nationalen Kultur‘ (2001), 8; 
Josef Isensee, ‘Plädoyer für eine Kultur der Gemeinschaft‘, Politische Meinung 440 
(2006), 6–14, aldaar 14. 
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natuur toegeschreven. Zo blijkt ook uit het artikel van CDU‘er Vera Lengsfeld 
uit 2000, waarin de voormalige Grüne-politica uiteenzet dat ‘het links kamp‘ 
de leugen verspreidt dat de totstandkoming van een Duitse natie na 1989 is 
mislukt. Links zou het succes van de herenigde Duitse natie verloochenen met 
als doel om zijn eigen nederlaag te maskeren.242 

Onder de ‘nederlaag van links‘ verstaat Lengsfeld de ondergang van de DDR. 
Hiermede veronderstelt ze een doorlopende lijn van de totalitaire Sozialisti-
sche Einheitspartei Deutschlands (SED) naar hedendaags links gedachtegoed.243 
Deze koppeling past in PM, dat in zijn artikelen door de jaren heen bovenge-
middeld veel aandacht besteedt aan de vermeende subversieve houding van 
links. Hierin nemen de PM-auteurs met name de ‘gevaarlijke‘ politieke erfge-
naam van de SED, de Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), en vanaf 
2007 Die Linke onder vuur.244 

Zoals reeds is aangegeven, zijn de meeste PM-auteurs eraan gelegen om het 
imago van de Duitse natie op te vijzelen. De grond hiervoor is niet zozeer een 
uitgesproken vorm van vaderlandsliefde, als wel een normalisatiebehoefte bin-
nen de Vergangenheitsbewältigung, de omgang met het (nationaalsocialistische) 
Duitse verleden. Het ontkennen van de herenigde Duitse natie als positief en 
vredelievend construct staat hierbinnen gelijk aan een verwerpelijk links ver-
toog, dat de nationale identiteit »als Nationalismus verunglimpft«.245 Binnen 
dit dichotomische kader beticht CSU-voorman Stoiber de regeringen-Schröder 
in PM van postnationalisme: onder Schröders leiding zou Duitsland voor zijn 
eigen nationale identiteit vluchten. Hierdoor zou de zittend bondskanselier, 
anders dan zijn voorgangers, geen patriot zijn.246 

242 Vgl. Vera Lengsfeld, ‘Sieger und Verlierer‘, Politische Meinung 369 (2000), 15–21, 
aldaar 15, 21. 

243 De marxistisch-leninistische SED was de enige toegestane partij in de DDR.
244 Vgl. Claus Detjen, ‘Die PDS als Problem des Westens‘, Politische Meinung 388 (2002), 

59–65; Jürgen Lang en Viola Neu, ‘Die PDS und ihr Verhältnis zum Grundgesetz‘, 
Politische Meinung 388 (2002), 51–56; Andreas Öhler, ‘Krieg um linke Mythen‘, Politi-
sche Meinung 455 (2007), 9–11; Uwe Schünemann, ‘Die unterschätzte Gefahr‘, Poli-
tische Meinung 437 (2009), 37–41; Udo Baron, ‘Auf dem Weg zur gezielten Gewalt?‘, 
Politische Meinung 486 (2010), 55–60; Udo Baron en Manfred Wilke, ‘»Grundlegende 
Umgestaltung der Gesellschaft«‘, Politische Meinung 496 (2011), 36–40; Norbert Seitz, 
‘Patriotismus von links‘, Politische Meinung 512/513 (2012), 33–38. 

245 Vgl. Merz, ‘Deutschland hätte eine bessere Regierung verdient!‘ (2000), 20. 
246 Vgl. Stoiber, ‘Regieren ohne soziale Bilanz‘ (2000), 8. 
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Patriottisme en toenemende zelfzekerheid 
Het door Stoiber reeds in 2000 benoemde woord ‘patriot‘ duikt omstreeks 2006 
meermaals op in de PM-artikelen. Het zogeheten Sommermärchen van 2006, het 
wereldkampioenschap voetbal in Duitsland, lijkt debet te zijn aan de versterk-
te aandacht voor patriottisme. Aan het patriottisme worden twee themanum-
mers gewijd: Orientierung durch Patriotismus? (2006) en Aufgeklärter Patriotismus 
(2007). Hierbij kiest PM bewust voor het begrip patriottisme. Volgens de KAS 
zijn de intenties en inhoud van het patriottisme in contrast tot het nationalis-
me immers wel zuiver.247 

Belangrijk voor PM is ook dat het patriottisme pro-Europees kan zijn, het 
nationalisme daarentegen niet. Het blad bekijkt enigerlei afkeer van Europa 
met argusogen, zo blijkt uit een PM-analyse van de buitenlandse zusterpartijen 
CDA en Christen-Democratisch & Vlaams (CD&V) in aanloop naar de Europese 
Parlementsverkiezingen van 2004. Beide partijen zouden te veel op de eigen 
natie en te weinig op Europa zijn gericht, luidt de slotsom.248 Mogelijk vanuit 
eenzelfde bezorgdheid ruimt PM anno 2011 plaats in voor een redevoering van 
de Nederlandse historicus Friso Wielenga, die uiteenzet hoe Nederland onder 
de druk van de PVV nationaler is geworden en meer naar binnen is gekeerd.249 

Het fundamentele verschil tussen patriottisme en nationalisme benadrukt 
de politiekwetenschapper Volker Kronenberg in PM. Hij schetst een histori-
sche vergelijking met daarin vernoemd de kopstukken van nazi-Duitsland: »Es 
geht bei der Frage nach Patriotismus, nach Nation, nach nationaler Identität 
(…) keineswegs um rekonstruierte Blut-und-Boden-Mystik des Politischen. Im 
Gegenteil. Hitler, Goebbels oder Himmler, sie waren gerade keine deutschen 
Patrioten!«250 De typering van patriotten in duidelijke afgrenzing tot nationa-
listen en tot nationaalsocialisten rust in PM op een brede consensus.251 

247 Vgl. Konrad-Adenauer-Stiftung, ‘Patriotismus‘, http://www.kas.de/wf/de/71.7690/ 
(geraadpleegd op 03.07.2018). 

248 Vgl. Siebo Janssen, ‘Zaudernde Vorreiter‘, Politische Meinung 413 (2004), 42–46.
249 Vgl. Friso Wielenga, ‘Die rechtspopulistische Herausforderung‘, Politische Meinung 

503 (2011), 65–70, aldaar 70.
250 Volker Kronenberg, ‘Patriotismus in Deutschland‘, Politische Meinung 421 (2004), 

31–34, aldaar 31–32. 
251 Vgl. Carl Otto Lenz, ‘Patriotismus und nationale Interessen‘, Polititsche Meinung 

426 (2005), 51–52; Rößler, ‘Patriotismus im Vereinigten Europa‘ (2006), 11; Volker 
Kronenberg, ‘Patriotismus, Solidarität, Gemeinsinn‘, Politische Meinung 435 (2006), 

http://www.kas.de/wf/de/71.7690/
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Met grote voldoening stellen de PM-auteurs in 2006 en 2007 vast dat het WK 
tot een aardverschuiving in het identiteitsdenken heeft geleid: Duitsers dur-
ven (eindelijk) weer trots te zijn op hun land, zo is de gedachte. Tijdens het WK 
zou de Duitse bevolking hebben getoond dat zelfverachting plaats kan maken 
voor euforie en normaliteit. Hierover heerst in PM tevredenheid. De schrijver 
Eckhard Fuhr spreekt in dit kader van een historische vervelling van de Duit-
sers.252 De redactie haalt het Sommermärchen zowaar aan als dé reden voor het 
patriottisme-themanummer van 2007.253 Kritiek op deze vervelling blijft uit. 
Kunsthistoricus Hans Ottomeyer vindt zelfs dat de Duitse overheid te weinig 
heeft ingespeeld op de patriottistische behoeften van de mensen: »Die Cho-
reografien des Staates sind auf der Strecke geblieben, das Volk erfindet sich 
spontan seine Feiern und Zeichen wieder neu.«254 

Teneinde niet te zelfverzekerd over te komen, benadrukken de PM-auteurs 
tegelijkertijd dat de hernieuwde Duitse zelfwaarneming van de natie vanzelf-
sprekend hand in hand gaat met de Europese identiteit.255 De hervonden Duitse 
natie blijft immers onverminderd onderdeel van Europa; het ene kan niet zon-
der het andere bestaan. Deze relativering brengt onder meer oud-bondskanse-
lier Helmut Kohl aan. Hij onderstreept in het PM-artikel Das Haus Europa weiter-
bauen (2007) dat de nationale en Europese identiteit geenszins in tegenstelling 
tot elkaar staan.256 

Na 2007 blijft identiteit in PM verbonden met de natie. Het hoofdpatroon 
blijft hiermede ongewijzigd. Toch zijn er een tweetal nuanceverschillen. Al-
lereerst zetten de PM-artikelen, klaarblijkelijk gesterkt door het Sommermär-
chen, zich minder vaak af tegen links, dat niet meer (openlijk) postnationaal 

19–25; Werner Patzelt, ‘Heimat, Heimatliebe und deutscher Patriotismus‘, Politische 
Meinung 512/513 (2012), 9–16, aldaar 9–11.

252 Vgl. Eckhard Fuhr, ‘Die patriotische Leichtigkeit des Seins‘, Politische Meinung 447 
(2007), 5–6, aldaar 6. 

253 Vgl. Wolfgang Bergsdorf, ‘Editorial‘, Politische Meinung 447 (2007), 1. 
254 Vgl. Hans Ottomeyer, ‘Der Alltag ist eingekehrt‘, Politische Meinung 447 (2007), 15–16, 

aldaar 16. 
255 Vgl. Heinrich August Winkler, ‘Vom deutschen zum europäischen Wir-Gefühl‘, Poli-

tische Meinung 447 (2007), 8; Klaus von Dohnanyi, ‘Identität sucht nur, wer keine hat‘, 
Politische Meinung 447 (2007), 9–10; Tilman Mayer, ‘Patriotismus in Europa‘, Politische 
Meinung 447 (2007), 17–19. 

256 Vgl. Helmut Kohl, ‘Das Haus Europa weiterbauen‘, Politische Meinung 450 (2007), 59–
62, aldaar 62. 
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argumenteert. Ten tweede neemt de zelfzekerheid bij het prijzen van de Duitse 
natie toe. Zo constateert KAS-voorzitter Hans-Gert Pöttering in 2010 dat het bij-
zonder lastig is om het hedendaagse Duitsland van een ongezonde omgang met 
de natie te betichten.257 Kennelijk is Pöttering ervan overtuigd dat alle Duitsers 
zichzelf een gezonde, patriottische omgang met hun natie hebben aangemeten. 

Door de toegenomen zelfzekerheid maakt de voorheen ietwat somberende 
PM-houding plaats voor positiviteit omtrent de nieuwe omgang met de natie – 
een ideologische overwinning voor de christendemocraten. Aangevuurd door 
deze positiviteit verruilen sommige auteurs echter ook het pad der deemoed 
voor dat der naïviteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld in 2011, wanneer Lammert be-
weert dat het nationalisme in Duitsland inmiddels kansloos is geworden: 

Dabei gehört es zweifellos zu den Errungenschaften der jüngeren deutschen Geschichte, 
dass der dröhnende Nationalismus hierzulande chancenlos geworden ist und einer sehr 
viel bescheideneren, manchmal geradezu demütigen Haltung gewichen ist.258 

De door Lammert geventileerde zelfzekerheid hangt samen met een PM dat na 
2007 betrekkelijk weinig aandacht meer heeft voor de Duitse natie. Blijkbaar 
terend op de WK-roes verschuift de aandacht naar andere thematiek. Belang-
stelling voor de natie blijft jaren uit. Pas omstreeks 2016 begint PM in reactie op 
het rechtspopulisme de natie weer te bespreken. De auteurs houden hierbij vast 
aan het positieve, onbedreigde beeld van de natie. Anders dan in de beginjaren 
zijn de PM-auteurs niet meer bevreesd voor een vervaarlijke postnationalisme. 

Met deze onbevreesdheid zet Politische Meinung zich af tegen PEGIDA en 
AFD, die het beeld scheppen van een natie die onder druk staat. De PM-au-
teurs blijven bij het positieve verhaal van een Duitsland dat (onder leiding van 
CDU-regeringen) in het reine is gekomen met zijn nationale identiteit. Angst 
voor verlies van nationale identiteit zou populistisch zijn.259 Zo tekent de po-
liticoloog Patrick Moreau in 2016 op dat een nostalgische »Rückwendung zur 
goldenen Nation« typisch is voor rechtspopulisten.260 Ook Karsten Grabow be-

257 Vgl. Hans-Gert Pöttering, ‘Editorial‘, Politische Meinung 490 (2010), 1–3, aldaar 1.
258 Lammert, ‘Nationale Identität in einer zusammenwachsenden Welt‘ (2011), 57. 
259 Vgl. Karsten Grabow, ‘Das Volk, des Volkes, dem Volk‘, Politische Meinung 539 (2016), 

23–27, aldaar 24–26.
260 Vgl. Patrick Moreau, ‘Ferne »Brüsseler Welt«‘, Politische Meinung 539 (2016), 40–44, 

aldaar 42–43.
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schrijft in datzelfde jaar een rechtspopulistische angst voor bedreigingen van 
de eigen nationale identiteit. Verder is het opmerkelijk dat het woord patriot-
tisme in PM mettertijd minder voorkomt; vermoedelijk wil men de gelijkenis 
met extreemrechts (»»Patrioten von der AfD«»261) vermijden. 

In de afgrenzing van het rechtspopulisme gaan sommige PM-auteurs zelfs 
over tot het relativeren van de natie. Dit is iets wat in PM tot dan toe nooit wer-
kelijk een podium heeft gekregen; weliswaar wordt de natie in PM sinds jaar en 
dag als een construct gezien, maar zeker ook als een waardevol construct dat 
men als conservatief niet kapot behoort te relativeren. Precies dit relativeren 
doet de publicist Michael Böhm in zijn artikel Postnationale Gesellschaft (2016), 
waarin hij uiteenzet dat nauwelijks iemand weet wat nationale identiteit in-
houdt. Om tegenwicht te kunnen bieden aan de mondialisering zou volgens 
hem de identiteit beter postnationaal moeten worden.262 Dit is voor PM-begrip-
pen ongehoord. Ook KAS-medewerkster Christine Bach trekt in datzelfde jaar 
de houdbaarheidsdatum van de natie als identiteitsbepaler in twijfel. Ze citeert 
hierbij Renan: »Die Nationen sind nichts Ewiges«.263 

Deze twee artikelen uit 2016 slaan weliswaar niet op een verandering van 
de algemene PM-opinie, maar zijn opmerkelijk. Ze plaatsen namelijk vraag-
tekens bij de waarde van de natie. Daarmede tonen ze aan dat het natiebeeld 
in PM intussen dusdanig robuust is dat relativering vanuit eigen gelederen 
mogelijk is. Hierdoor dragen de prikkelende bijdragen bij aan het beëindigen 
van de relatieve PM-stilte omtrent de natie. Dit is iets wat sommige PM-au-
teurs toejuichen, zoals voormalig minister Scholz. Hij schrijft anno 2017 dat 
een discussie over de nationale identiteit opnieuw behoort te worden gevoerd: 
»Fragen nach der Nation, (…) und der eigenen nationalen Identität gehören in 
den Bundestag. Der demgegenüber immer wieder angeführte Verweis auf die 
»Globalisierung« enthebt von dieser Pflicht nicht (…)«.264

261 Günter Müchler, ‘Alles offen‘, Politische Meinung 542 (2017), 12–18, aldaar 13.
262 Vgl. Michael Böhm, ‘Postnationale Gesellschaft?‘, Politische Meinung 536 (2016), 85–

89, aldaar 89.
263 Vgl. Christine Bach, ‘Wie sich die deutsche Nation erfand‘, Politische Meinung 536 

(2016), 92–96, aldaar 96. 
264 Rupert Scholz, ‘Anspruch und Wirklichkeit‘, Politische Meinung 543 (2017), 72–76, 

aldaar 76. 
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5.1 De cultuur in Nederland: houding van CDV jegens cultuur

Cultuur: christendom 
De CDV-auteurs houden zich gedurende de gehele onderzoeksperiode bezig 
met de christelijk-geïnspireerde boodschap die het CDA vanuit zijn traditie al 
dan niet uit zou moeten dragen. Exemplarisch in dezen is de alom bekende 
‘C‘-discussie over de interne identiteit van de moederpartij. Met het oog op 
de externe identiteit valt op dat de CDV-auteurs de Nederlandse cultuur niet 
als christelijk etiketteren. Christen Democratische Verkenningen is, blijkens 
afgewogen woorden van de redactie uit het jaar 2003, op dit vlak bevreesd om 
louter voor eigen (christelijke) parochie te preken.265 

De CDV-regel lijkt derhalve de volgende te zijn: men mag de christelijke 
wortels van waarden, normen en tradities uitspreken. Doch, het is een brug te 
ver om een gehele cultuur, hetzij de Nederlandse hetzij de Europese, als chris-
telijk te duiden.266 Deze houding wordt niet alleen door ideologische overwe-
gingen ingegeven, maar lijkt evenzeer op pure pragmatiek te rusten. Zo meldt 
historicus Peter van Rooden in zijn CDV-artikel uit 2004 dat het, gelet op de 
integratie van (andersgelovige) allochtonen, onverstandig is om het christelij-
ke al te zeer te beklemtonen.267 Vanuit eenzelfde oogpunt verzet de historicus 
David Hollinger, kernlid van het communitaristische DWU-initiatief, zich in 
CDV tegen de privilegiëring van christelijke meerderheden, welke de identiteit 
van de natie zouden claimen.268 

265 Vgl. Thijs Jansen en Jan Prij, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 2 
(2003), 3–4, aldaar 3.

266 Vgl. Theo Brinkel, Hans-Martien ten Napel en Jan Prij, ‘Opnieuw verder kijken dan 
de eigen neus lang is‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2009) 16–24, aldaar 19; 
Hubertus Beusmans en Pieter Jan Dijkman, ‘Migratie als christendemocratische uit-
daging‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2011), 22–31, aldaar 28; Pieter Heerma, 
‘Asschers bemoeienis met Turkse organisaties gaat te ver‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 4 (2014), 10–11, aldaar 10.

267 Vgl. Peter van Rooden, ‘Weigel‘s »godvergeten« Europa is conservatieve fantasie‘, 
Christen Democratische Verkenningen 2 (2004), 86–92, aldaar 92. 

268 Vgl. David Hollinger, ‘Religious Disestablishment in Western Europe‘, Christen Demo-
cratische Verkenningen 1 (2003), 32–36, aldaar 32–33.
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In lijn met de bovengenoemde ongeschreven regel hebben CDV-auteurs het 
in hun bijdragen enkel over de christelijke oorsprong. Men spreekt niet van de 
christelijke identiteit van de samenleving of cultuur. De grens tussen beide dui-
dingswijzen is even semantisch als hard. Zo verwijst Balkenende in 2004 naar 
»christelijk geïnspireerde waarden« van de samenleving, Van de Camp in 2011
naar »onze culturele basiswaarden die uit de verlichting en de joods-christe-
lijke traditie zijn ontstaan« en Buma in 2011 naar »een diepe oorsprong (…)
ontleend aan de joods-christelijke en humanistische traditie«.269 Zelfs hulpbis-
schop De Jong houdt zich – al dan niet bewust – aan de mores van het tijd-
schrift. In een CDV-essay uit 2010, waarin hij zich afvraagt wat de samenleving
bijeenhoudt, zwijgt hij over de identiteit van de Nederlandse cultuur. Hierdoor 
blijft ook in De Jongs artikel een aanhaling van een mogelijke christelijke in-
borst uit.270

In de regel spreken de CDV-auteurs van een meervoudig identiteitsfunda-
ment. Het exclusief toekennen van het predicaat joods-christelijk aan de Ne-
derlandse identiteit, zoals de PVV pleegt te doen, wordt in CDV als rechtspopu-
listisch en discriminatorisch ervaren.271 CDV werpt zich op als een tegenstander 
van de politisering van die benaming. Hoofdredacteur Dijkman brandmerkt in 
het themanummer Populisme in de polder (2011) de joods-christelijke cultuur 
zelfs als een »nostalgisch aandoende leus«.272 Een politisering van dat begrip 
zou volgens de CDV-redactie buitensluiten.273 Juist dat wil men voorkomen. Zo 
zijn in de ogen van Kuyperexpert Harinck als ‘christelijk‘ betitelde uitsluitings-
mechanismen onchristendemocratisch. Hij formuleert in 2012:

269 Jan Peter Balkenende, ‘Kuyperlezing – Re-inventing Kuyper‘, Christen Democratische 
Verkenningen 2 (2004), 150–161, aldaar 154; Wim van de Camp, ‘De European way of 
life‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2011), 124–129, aldaar 128; Buma, ‘CDA 
heeft de opdracht om de kloof te overbruggen‘ (2011), 18.

270 Vgl. De Jong, ‘Over de verhouding tussen diversiteit en gezamenlijkheid‘(2010),  
70–81. 

271 Vgl. Prij, ‘CDV in gesprek met Rob Riemen‘ (2009), 52. 
272 Pieter Jan Dijkman, ‘Populisme als uitdaging‘, Christen Democratische Verkenningen 1 

(2011), 26–34, aldaar 30.
273 Vgl. Erik Borgman, Pieter Jan Dijkman en Paul van Geest, ‘Het christelijke geloof 

als steen des aanstoots in de Politiek‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2012), 
26–37, aldaar 30.
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Als het CDA meer gebruik zou maken van de verbindingsstreep tussen (…) christelijk 
en cultuur (…), kan het de oude waarheid uit zijn eigen traditie te gelde maken, dat de 
Nederlandse christelijke cultuur naar haar aard niet uitsluit, maar insluit – ook inzake 
Europa en integratie. De PVV misbruikt de kwalificatie ‘joods-christelijke cultuur‘ als 
hek om onze samenleving, zodat duidelijk wordt wie en wat aan onze cultuur vreemd is 
en wie en wat niet.274

De enige die in CDV de gekoesterde nuance over het hoofd ziet, is Frits Bolkestein. 
In een vraaggesprek met Christen Democratische Verkenningen in 2011 noemt 
de VVD‘er Nederland een »door en door christelijke cultuur«.275 Voor CDV-be-
grippen is deze uitspraak hoogst ongebruikelijk. Bolkesteins uitspraak valt dan 
ook volledig uit de toon; niemand anders weergalmt de woorden van de liberaal. 

Twee anderen die qua toonzetting de grenzen van de ongeschreven regel 
lijken op te zoeken, zijn Buma en Heerma. Zij introduceren anno 2016 in het 
reeds besproken artikel van hen het begrip dominante joods-christelijk cultuur.276 
Hun toevoeging van het woord ‘dominant‘ is in CDV hoogst bijzonder. Reacties 
blijven dan ook niet uit. Interessant is de historische parallel die historicus Dirk 
Jan Snel in het jaar 2017 trekt. In zijn CDV-artikel verbindt hij Buma‘s eenheids-
streven met gedachtegoed van de CHU – niet toevallig de bloedgroep waaruit 
Buma voortkomt. Aldus Snel was de CHU de enige funderende partij die moeite 
had met verscheidenheid. Anders dan de KVP en de ARP »beschouwde [CHU] 
Nederland ‘als een Christelijke Staat in Protestantschen zin‘«. Deze christe-
lijk-historische claim, die voor de huidige Nederlandse christendemocratie 
niet gangbaar zou zijn, zou in Buma‘s opstelling doorklinken.277 Nog een tandje 
kritischer is Ten Hooven in 2017. De oud-hoofdredacteur verwerpt de pretentie 
dat voor de samenleving een leidende joods-christelijke traditie geldt: 

Voor de christelijke kring, zoals het CDA zelf, mag dan de joods-christelijke traditie lei-
dend zijn, dat geldt niet voor de samenleving als geheel, want wie voor zichzelf autono-

274 George Harinick, ‘Gastvrijheid als sleutel voor een christendemocratische samenle-
vingsvisie‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2011) 141–147, aldaar 145.

275 Pieter Jan Dijkman en Maarten Neuteboom, ‘CDV in gesprek met Frits Bolkestein‘, 
Christen Democratische Verkenningen 2 (2011), 195–200, aldaar 200.

276 Vgl. Buma en Heerma, ‘Gezonde vaderlandsliefde‘ (2016), 80, 83. 
277 Vgl. Jan Dirk Snel, ‘Doorbraak‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2017), 32–33, 

aldaar 33.
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mie opeist moet een ander die ook gunnen. Gewetensvrijheid is in deze visie het leidende 
beginsel van de christendemocratie, niet de joods-christelijke traditie.278

Cultuur: Leitkultur en grondwet 
In de zoektocht naar het richtsnoer van de Nederlandse cultuur passeren de 
identiteitsbegrippen Leitkultur en Verfassungspatriotismus slechts in zeer be-
perkte mate de CDV-revue. Bij beide thema‘s is het voornamelijk Klink die ze 
onder de aandacht brengt. Met enkele jaren vertraging op de eerste golf van 
het Duitse Leitkulturdebat snijdt hij het onderwerp leidende cultuur aan, en 
wel in het artikel Leitkultur: reflecties rond een debat in Duitsland (2003). Hierin 
hekelt de WI-directeur, net als de CDU in Duitsland doet, de algemeen-univer-
salistische Leitkultur, zoals Tibi die oppert. 

Met name Tibi‘s scheiding tussen enerzijds cultuur en anderzijds gods-
dienst is volgens Klink niet werkbaar voor een succesvolle Leitkultur.279 Tibi 
zou een te scherpe, laïcistische scheiding aanbrengen. Als alternatief stelt 
Klink een Leitkultur voor met een zelfbewuste geloofscomponent. Van zulk 
een Leitkultur zouden bijvoorbeeld ook belijdende moslims deel uit kunnen 
maken. Klink wekt in zijn artikel uit 2013 de indruk dat de (weldra in het Duits 
vertaalde) inzichten van het wi een verhelderende bijdrage zullen leveren aan 
een levendig Leitkulturdebat, in zowel binnen- als buitenland.280 

Van zulk een levendig debat zal in Christen Democratische Verkenningen 
echter niets terechtkomen; in de navolgende jaren blijven de CDV-auteurs 
grotendeels weg van het Duitse begrip Leitkultur of een Nederlandse vertaling 
daarvan. Hiervan getuige het geïsoleerde artikel van Klink, Een Leitkultur: om 
dreigende schisma‘s te voorkomen (2016), dat 14 jaar na zijn vorige bijdrage ver-
schijnt. Hierin herinnert hij andermaal tevergeefs aan de importantie van het 
benoemen van een eigen Leitkultur.281 Dit betekent dat CDV ten aanzien van de 
Leitkultur niet aan een bepaalde positionering is vast te pinnen. 

Eenzelfde beperkte CDV-belangstelling geldt in grote lijnen ook voor het 
identiteitsthema grondwet, dat als identiteitsverschaffer maar zelden opduikt. 

278 Ten Hooven, ‘Bedenk, CDA: gematigd handelen vergt vermetel denken‘(2017), 93.
279 Vgl. Klink, ‘Leitkultur. Reflecties rond een debat in Duitsland‘ (2003), 91. 
280 Vgl. Klink, ‘Leitkultur. Reflecties rond een debat in Duitsland‘ (2003), 91, 96.
281 Vgl. Ab Klink, ‘Een Leitkultur: om dreigende schisma‘s te voorkomen‘, Christen Demo-

cratische Verkenningen 1 (2016), 70–78, aldaar 70.
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Weliswaar waarderen CDV-auteurs de Nederlandse constitutie, maar ze wordt 
slechts door een enkeling als identiteitsbasis beschouwd. Zo tekent Rein Jan 
Hoekstra, lid van de Raad van State, in 2002 op dat vluchtelingen de Nederlan-
ders ervan vergewissen hoe bijzonder de grondwet is: »(…) zij vragen ons de 
waarde ervan [van de Grondwet] voluit te onderkennen en de inhoud als de 
kern van onze identiteit te erkennen.«282 Een andere uitzondering op dit vlak 
is bestuurskundige Paul Frissen, die in 2011 een ietwat simplistische oplossing 
voor het identiteitsvraagstuk aanbiedt: »Maar de kwestie van de zogenoemde 
«Nederlandse” identiteit en staatsburgerschap is relatief eenvoudig: dit vraagt 
enkel de erkenning van de grondwet (…)«283

Ondanks bovenstaande grondwetminnende geluiden loopt het leeuwen-
deel van de CDV-auteurs niet warm voor een cultuur die haar fundament in 
eerste aanleg zoekt in de grondwet. De opvatting overheerst dat voor identiteit 
‘bezieling‘ is gevraagd. Precies deze bezieling zou in de grondwet echter ont-
breken. Dit geeft Klink aan in 2003. Volgens hem behoeft de samenleving méér 
dan een trits grondwettelijke regels.284 Klink krijgt in 2006 bijval van redactie-
voorzitter Schinkelshoek. Hij verdedigt de these dat de grondwet Nederland 
geen bezielend verband kán geven. Volgens Schinkelshoek is het onbegonnen 
werk om het verdeelde land met zoiets abstracts als de grondwet samen te 
binden; dit zou puur »romantisch illusionisme« zijn. Bovendien »dreigt een op 
zich nobele expeditie om de nationale identiteit of de sociale cohesie grond-
wettelijk te verankeren te verzanden in het moeras (…)«.285 

De grondwet van Thorbecke is daarmede weliswaar een hooggewaardeerd 
juridisch fundament, maar een identiteitsbrenger wordt er amper in herkend 
en pleidooien voor grondwetpatriottisme komen nauwelijks voor.286 Debat blijft 
dientengevolge uit. Tot een gelijke conclusie komt CDV in 2017 zelf ook. In een 
terugblikkende redactionele bijdrage stelt men zich namelijk de overduidelijk 

282 Rein Jan Hoekstra, ‘De wijze republikeinse traditie van het Nederlandse Ko-
ningschap‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2002), 3–11, aldaar 3–4.

283 Jan Prij, ‘CDV in gesprek met Paul Frissen‘ (2010), 60.
284 Vgl. Wielemaker, ‘CDV in gesprek met Ab Klink‘ (2003), 120. 
285 Vgl. Jan Schinkelshoek, ‘Grondwet kan Nederland geen bezielend verband geven‘, 

Christen Democratische Verkenningen 2 (2006), 14–15. 
286 Alleen redactielid Sap reageert zonder veel overtuigingskracht op het betoog van 

Jan Schinkelshoek. Vgl. Jan Willem Sap, ‘Grondwet kan Nederland bezielend ver-
band geven‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2006), 12–13. 
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retorische vraag of in de loop der jaren de nadruk in het identiteitsdebat meer 
is komen te liggen op het nationale patriottisme in plaats van het universele 
grondwetspatriottisme.287 Van dit eerste is al die jaren sprake geweest. Zo komt 
het dat CDV-auteurs het ‘bezielingsarme‘ grondwetspatriottisme nooit echt in 
de armen sluiten. 

5.2 De cultuur van Duitsland: houding van PM jegens cultuur

Cultuur: christendom
Het toeschrijven van een christelijke identiteit aan cultuur is gemeengoed in 
de PM-artikelen. De referentie aan christelijke tradities is een zich repeterend 
fenomeen.288 Dit is weinig verrassend daar veel PM-auteurs zich – analoog aan 
de signatuur van PM – beroepen op het christelijke mensbeeld.289 De vermeen-
de stempel drukkende (‘prägende‘) werking van het christendom blijft in de 
artikelen terugkeren. Ter illustratie dezes dient Schönbohms frase uit het jaar 
2001. Hij spreekt van »über Jahrhunderte hin ausgeprägten Formen der christ-
lich-abendländischen Traditionen«.290 Met deze en soortgelijke uitdrukkingen 
onderkennen de PM-schrijvers de vormende invloed van de christelijke tradi-
tie op de huidige cultuur.

Bij het onderstrepen van de verbondenheid met het christendom houden de 
auteurs het niet alleen bij abstracta zoals waarden en normen. In een poging de 
christelijke inspiratie beeldender te maken, maakt menig artikel gewag van de 
christelijk-geïnspireerde basis van de Bondsrepubliek: de grondwet. Die heeft 

287 Vgl. Brinkel e.a., ‘Begrensde vaderlandsliefde‘ (2017), 34.
288 Vgl. Lothar Rilinger, ‘Gleichheit und Differenz‘, Politische Meinung 387 (2002), 44–48, 

aldaar 48; Andreas Jacobs, ‘Dialogue en vogue‘, Politische Meinung 408 (2003), 27–32, 
aldaar 31; Markl, ‘Wissenschaft und die kulturelle Einheit Europa‘ (2004), 60; Armin 
Laschet, ‘Impulse für die Integrationspolitik‘, Politische Meinung 456 (2007), 13–16, 
aldaar 16; Ronald Pofalla, ‘WIR in Europa‘, Politische Meinung 474 (2009), 10–14, aldaar 13.

289 Vgl. Christoph Böhr, ‘Christliches Menschenbild und Politik‘, Politische Meinung 402 
(2003), 5–8; Hans-Gert Pöttering, ‘Editorial‘, Politische Meinung 486 (2010), 1–3, aldaar 
1; Voigt, ‘Die Volkspartei der Mitte‘ (2011), 22; Volker Kauder, ‘Die Kraft des Chris-
tentums‘, Politische Meinung 545 (2017), 35–40, aldaar 37. 

290 Schönbohm, ‘Unter dem Dach einer nationalen Kultur‘ (2001), 8. 
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immers een zogeheten Gottesbezug, een verwijzing naar God in de preambule.291 
Zo wijst CDU-communicatie-expert Alexander Gruber op de christelijke tradi-
ties die achter de Duitse grondwet zouden staan en stelt de theoloog Christoph 
Böhr: »Es ist das christliche Menschenbild, das nicht nur die Mütter und Väter 
unserer Verfassung sich zu Eigen gemacht haben. Dieses Bild vom Menschen 
hat wie kein anderes die europäische Kultur über zwei Jahrtausende hinweg ge-
prägt.«292 

Opvallend is dat het christelijke gedachtegoed in veler ogen niet alleen een 
stempel heeft gedrukt, maar duidelijk maatgevend is voor de hedendaagse cultu-
rele identiteit van Duitsland en Europa. PM-auteurs die (in)direct verbonden zijn 
aan kerkelijke instellingen zijn op dit vlak bijzonder stellig. Zo recapituleert PM 
het artikel van Eugen Biser, een katholieke priester, uit 2000 als volgt: »Für die 
europäische Identität ist das Christentum von entscheidender Bedeutung.«293 
Een andere gradatie komt tot uitdrukking in het aanschouwelijk maken van het 
christelijke. De lutherse theoloog Wolfgang Huber schrijft in het jaar 2002: 

Diese Bindung an das Christentum stellt ganz unausweichlich einen wichtigen Bestand-
teil der europäischen Identität dar. Das Gesicht Europas ist durch das Christentum mit-
geprägt. Der Kontinent ist überzogen von Marksteinen christlicher Präsenz, von Kirchen 
und Klöstern, Schulen und Hospitälern, Wegkreuzen und Kapellen.294

Met eenzelfde stelligheid beweert Frank Ronge, medewerker bij de Duitse bis-
schoppenconferentie, in 2004 dat de Europese identiteit zonder het christen-
dom niet is voor te stellen: »Es ist nicht zu leugnen, dass Europa nachhaltig vom 
Christentum geprägt wurde. Eine politische Identität Europas ist ohne diese 
konkrete kulturelle Identität nicht vorstellbar.«295 Hierbij moet evenwel wor-

291 De preambule luidt: »Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Men-
schen [...] hat sich das Deutsche Volk [...] dieses Grundgesetz gegeben.«

292 Alexander Gruber, ‘Leitkultur als Denkanstoß‘, Politische Meinung 374 (2001), 26; 
Böhr, ‘Christliches Menschenbild und Politik‘ (2003), 6.

293 Eugen Biser, ‘Wird das Christentum noch Prägekraft entfalten?‘, Politische Meinung 
367 (2000), 35–45.

294 Wolfang Huber, ‘Europa als Wertegemeinschaft‘, Politische Meinung 386 (2002),  
61–72, aldaar 64.

295 Vgl. Frank Ronge, ‘Spill-over einer christlich orientierten Politik in Europa.‘, Politi-
sche Meinung 413 (2004), 37–41, aldaar 39. 
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den vermeld dat Ronges weinig relativerende stellingname past bij het rond 
die tijd gevoerde debat over het al dan niet opnemen van een Gottesbezug in 
de preambule van de Europese grondwet. In lijn met de CDU zijn de PM-auteurs 
voorstanders van een expliciete verwijzing naar de christelijke oorsprong van 
de Europese gemeenschap. 

 In het licht van dit preambuledebat is het begrijpelijk dat de Gottesbezug-
voorstanders de christelijkheid van de eigen identiteit niet al te zeer willen 
relativeren. Een soortgelijke spitse standpuntbepaling is te herkennen binnen 
het Duitse Leitkulturdebat. Daarbinnen zet Lammert in 2006 scherp neer dat 
Duitsland niet te scheiden is van de christelijk-avondlandse traditie. Voorts 
voegt hij daaraan toe dat de christelijke verrijking van deze traditie van blij-
vende aard is: »(…) der Einfluss christlicher Religionsgemeinschaften und Glau-
bensüberzeugungen auf unsere Gesellschaft bleibt fundamental«.296 

Al met al spreekt trots uit de PM-artikelen, wanneer daarin de christelijke 
bakermat voorbijkomt. Versterkende woorden als »unverzichtbar« en »vorherr-
schende« in combinatie met ‘christelijk‘ getuigen hiervan.297 Slechts een handvol 
PM-auteurs vindt de voordelen van een christelijke accentuering niet opwegen 
tegen de nadelen. Zo stellen Stahl en Heller in 2007 voor om de Duitse identiteit 
niet meer als christelijk te oormerken. Volgens hen zou het adjectief ‘christelijk‘ 
te veel zijn losgezongen van de eigenlijke religieuze betekenis. Bovendien zou het 
etiket niet-confessionelen uitsluiten.298 Idem vindt socioloog en lid van de Sozi-
aldemokratische Partei Deutschlands (sPD), Hans Joas. Hij problematiseert in het-
zelfde jaar het afleiden van identiteit uit het christendom. Men zou het Evangelie 
niet ten gunste van de avondlandideologie of zelfbewieroking in mogen zetten.299 

Toch is van uitsluiten geen sprake. PM-auteurs halen meer dan enkel chris-
telijke identiteitsbronnen aan, al was het maar omdat Adenauers wereldbeeld 
evengoed op meerdere fundamenten rustte.300 De hybride invulling kent talloze 

296 Vgl. Norbert Lammert, ‘Verfassung. Ein Kulturprodukt?‘, Politische Meinung 435 
(2006), 5–6, aldaar 6.

297 Vgl. Andreas Khol, ‘Christliche Werte und die Zukunft Europas‘, Politische Meinung 
472 (2009), 50–54, aldaar 54; Camus, ‘Über zivile und religiöse Moral‘ (2015), 116.

298 Vgl. Stahl en Heller, ‘Integration braucht Identifikation‘ (2007), 15–16.
299 Vgl. Hans Joas, ‘Werteorientierung in der Politik‘, Politische Meinung 455 (2007),  

29–34, aldaar 32, 34.
300 Vgl. Hans-Gert Pöttering, ‘Konstanten für den Wandel‘ Politische Meinung 543 (2017), 

120–123, aldaar 122.
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combinaties, uiteenlopend van 2– tot 7–ledig. Politicoloog Bergsdorf doopt de 
Griekse wijsbegeerte, het Romeins recht en de judeo-christelijke openbarings-
religie tot »die drei Quellen unserer Identität«.301 Cultuurhistoricus Alexander 
Demandt houdt het erop dat Oudheid en het christendom »uns zu dem gemacht 
[hebben], was wir sind«.302 Op zijn beurt rekt Theisen de opsomming het verste 
uit. Hij ziet de identiteit ontspruiten »aus einer Kultursynthese von griechi-
scher Philosophie, römischem Recht, jüdisch-christlicher Religiosität, Reforma-
tion, Humanismus und Aufklärung«.303 

Het meest representatief voor de artikelen in PM is echter de bijdrage 
van KAS-voorzitter Bernhard Vogel uit het jaar 2008, omdat hierin de exclu-
sief-christelijke oormerking ontbreekt en tegelijkertijd het christendom een 
bovengemiddelde waarde wordt toegekend: 

So falsch es wäre, Christentum und Europa gleichzusetzen, so unbestreitbar gehört das 
Christentum zum Wurzelboden Europas und bildet eine entscheidende Klammer für die 
vielgestaltigen Nationen in der Union. Das Christentum – mehr als Antike und Aufklä-
rung – ist nicht nur ein kulturhistorisch prägendes Phänomen.304 

Cultuur: Leitkultur 
Zoals in het multiculturalismehoofdstuk reeds is opgemerkt, weergalmt het 
thema Leitkultur in PM. Met zijn betoog voor ‘freiheitliche deutsche Leitkultur‘ 
en later voor een ‘Leitkultur in Deutschland‘ is het Merz die het politiek-maat-
schappelijke debat aan weet te roeren. In PM verschijnt het begrip in 2001 ten 
tonele in een grotendeels aan de Leitkultur gewijd nummer. Merkwaardig is 
het feit dat het in de PM-artikelen niet zozeer om de invulling van de Leitkultur 
gaat, maar om een ideologische strijd tegen een links blok. Men richt zich met 
andere woorden niet zozeer op de inhoud van de Leitkultur, maar op de inbed-
ding van de discussie. 

301 Bergsdorf, ‘Europa sucht seine Identität‘ (2004), 23. 
302 Alexander Demandt, ‘Europas Identität‘, Politische Meinung 433 (2005), 35–40, aldaar 36.
303 Heinz Theisen, ‘Zivilisierung von Kulturen‘, Politische Meinung 388 (2002), 22–28, 

aldaar 28.
304 Bernhard Vogel, ‘Europäische Union und religiöser Pluralismus‘, Politische Meinung 

461 (2008), 5–12, aldaar 7.
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In dit dichotomische kader zijn de meeste PM-auteurs anno 2001 verheugd 
dat het Leitkulturdebat eindelijk wordt gevoerd.305 In aansluiting op deze 
vreugde volgt veelal rugdekking voor Merz, door bijvoorbeeld uit te halen 
naar links. Zo is het Michael Mertes, CDU-lid en redacteur van weekblad Rheini-
scher Merkur, die met beroep op Gramsci‘s hegemonietheorie beweert dat links 
bezig is met het opbouwen van een moreel-culturele dominantie. Hierbinnen 
zouden de regeringspartijen alle burgerlijke krachten als extreemrechts weg-
zetten. Dit tij dient te keren, bijvoorbeeld middels een tegenoffensief (in de 
vorm van een Leitkulturdebat).306 Andere auteurs schragen Mertes visie dat 
het debat onderdeel is van een ideologische strijd. Taalwetenschapper Helmut 
Berschin beweert dat de partij binnen het debat gescoord heeft, maar dat de 
weg naar de suprematie binnen de ‘mediademocratie‘ nog lang is.307 

De auteurs in PM rekenen het het linkse kamp zwaar aan dat het elke chris-
tendemocratische poging tot het voeren van een discussie over de Leitkultur 
als nationalistisch (of zelfs als bruin) betitelt. CDU-lid Christian Müller spreekt 
in dit kader van een roodgroene bestempeling van de Leitkultur als een »blasp-
hemischen Tabubegriff«.308 Ook CDU-politicus Jörg Schönbohm haalt uit rich-
ting de linkse regeringspartijen: »Diffamierung und ein Verächtlichmachen 
des politischen Gegners sind für ein demokratisches Gemeinwesen indes nicht 
hinnehmbar.«309 

Wat Leitkultur anno 2001 in de ogen van PM-auteurs precies behelst, blijft 
grotendeels ongewis; de energie lijkt volledig op te gaan in de confrontatie met 
links, dat gemakshalve als eenheidsblok wordt neergezet. Inhoudelijk wijzen 
de auteurs veelal op abstracte historisch gegroeide processen of op de grond-
wet. »Zu ihr [fudamentele cultuur in Duitsland] gehören untrennbar Toleranz 
und ein Grundwertekanon, der sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat 
und im Grundgesetz kodifiziert ist«, meldt Schönbohm in 2001.310 Binnen dit 

305 Vgl. Roos, ‘Leitkultur in Deutschland‘ (2001), 41; Löffler, ‘Welche Integration?‘ 
(2001), 33.

306 Vgl. Michael Mertes, ‘Das pathologisch gute Gewissen‘, Politische Meinung 374 (2001), 
33–37, aldaar 35–37. 

307 Vgl. Helmut Berschin, ‘Ein Wort macht Karriere‘, Politische Meinung 374 (2001),  
38–40, aldaar 39–40. 

308 Vgl. Müller, ‘Leitkultur statt Schweizermacher‘ (2001), 29. 
309 Schönbohm, ‘Unter dem Dach einer nationalen Kultur‘ (2001), 5.
310 Schönbohm, ‘Unter dem Dach einer nationalen Kultur‘ (2001), 6. 
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hoge abstractieniveau spant bestuurskundige Löffler de kroon. Volgens hem is 
de Leitkultur simpelweg »identisch mit der empirischen, konkret erfahrbaren 
Kultur unseres Landes«.311 

Niet veel auteurs gaan daadwerkelijk in op de inhoud; men lijkt liever het 
maatschappelijk debat aan te willen vuren en de vermeende linkse taboeïse-
ring te willen breken. Een uitzondering hierop vormt Lothar Roos. De katholie-
ke prelaat presenteert een zevenledige, tamelijk christelijk-geïnspireerde op-
somming. Volgens hem bestaat de Duitse Leitkultur uit de ontastbare waarde 
van de mens als Gods evenbeeld, solidariteit en subsidiariteit, het onderscheid 
(niet de scheiding) tussen kerk en staat, de traditionele familie, de rechtsstaat, 
het eigendomsrecht en tot slot de sociale markteconomie.312 

Kritische geluiden ten opzichte van de christendemocratische instrumen-
talisering van het begrip Leitkultur behoren tot een duidelijke minderheid. Tot 
2006 levert enkel de Duits-Turkse politicologe Canan Atilgan commentaar. Ze 
vindt het begrip niet behulpzaam: »Die Differenzen zwischen dem Inländer 
und dem »Inlands-Ausländer« können gewiss nicht mit Leitkulturen überwun-
den werden, sondern durch die Abschaffung der Ausgrenzung und Gettoisie-
rung in den Köpfen.«313 Voor de rest heerst in PM eenstemmigheid. 

In 2006 ontstaat een nieuwe golf van Leitkulturartikelen. Dit is te danken 
aan Lammert die in het verkiezingsjaar 2005 het debat in weekkrant Die Zeit re-
activeert.314 Lammerts toon is hierbij betrekkelijk gematigd. In een PM-artikel 
uit 2006 stelt Lammert dat men gerust mag twisten over de term Leitkultur, al 
is het noodzakelijk om binnen de thematiek tot een vergelijk te komen. Zonder 
een verbindende Leitkultur zouden de hedendaagse problemen immers niet 
op basis van consensus op te lossen zijn.315 Anders dan indertijd Merz zoekt 
Lammert niet zozeer naar een dominante, als wel naar algemene oriëntering. 
Bijgevolg roept de term maatschappelijk minder weerstand op dan in 2001.316 

311 Löffler, ‘Welche Integration?‘ (2001), 33.
312 Vgl. Roos, ‘Leitkultur in Deutschland‘ (2001), 44–45. 
313 Canan Atilgan, ‘Der Mythos vom Anderssein‘, Politische Meinung 375 (2001), 19–24, 

aldaar 24.
314 Vgl. Presseportal, ‘Lammert fordert neue Debatte über deutsche Leitkultur‘, https:// 

www.presseportal.de/pm/9377/73 8515 (geraadpleegd op 12.05.2018). 
315 Vgl. Lammert, ‘Verfassung. Ein Kulturprojekt?‘ (2006), 6.
316 Vgl. Berthold Löffler, ‘Leitkultur im Fokus‘, Politische Meinung 435 (2006), 14–18, 

aldaar 14.

https://www.presseportal.de/pm/9377/73%208515
https://www.presseportal.de/pm/9377/738515
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Dit doet de PM-auteurs opluchten.317 PM onderschrijft Lammerts consensus-
streven. Zo stelt Löffler in 2006 evenals Lammert saamhorigheid als doel van 
de Leitkultur: het bewerkstelligen van »Grundlagen für ein Bewusstsein der 
Zusammengehörigkeit von Einheimischen und Einwanderern«.318 

Lammert ruilt zijn gematigdheid echter al gauw in voor een uitgesproke-
ner toon. De Bondsdagpresident pleit later in 2006 voor bindende waarden.319 In 
reactie hierop lijkt de kritiek in PM aan te zwellen. Zo ridiculiseert Klaus von 
Dohnanyi de Leitkultur. Hij is van mening dat het zoeken naar identiteit duidt 
op het ontbreken ervan. »(…) wer seine Lebensvorstellungen erst aufschreiben 
muss (also seine »Leitkultur«), dem wird sich bald die Feder sträuben«320 Ook 
Hans Joas vindt in een door PM gepubliceerde lezing dat er binnen het Leitkul-
turdebat historisch kortzichtig wordt gedebatteerd.321 

Een belangrijke noot in dezen is dat dit commentaar uitsluitend van auteurs 
komt, die (in)direct aan de SPD verbonden zijn – de partij die op dat moment 
junior-regeringspartner van de CDU is.322 Het feit dat sociaaldemocraten in 
2006 überhaupt ruimte krijgen om hun kritische licht over de Leitkultur te la-
ten schijnen, is veelzeggend. Dit betekent dat het dichotomische links-rechts-
denken van het jaar 2001 goeddeels is overwonnen. 

Ideologisch zorgt deze openheid echter niet voor verschuivingen. De alge-
mene PM-houding jegens Leitkultur blijft positief. Ronald Pofalla, de CDU-Ge-
neralsekretär, stelt in 2007 bijvoorbeeld dat migranten op basis van de Leitkul-
tur moeten integreren.323 In de navolgende jaren lijken de PM-auteurs met het 
concept te experimenteren, zowel inhoudelijk als vormelijk. Zo presenteren 
Stahl en Heller een nieuwe ‘Europese Leitkultur‘ die niet al te zeer op Duitsland 

317 Zo constateert PM-redactielid Bergsdorf tevreden: »Der Begriff »Leitkultur« wurde 
von seinem Schlagwortcharakter getrennt, und man redete über die Sache.« Vgl. 
Wolfgang Bergsdorf, ‘Editorial‘, Politische Meinung 440 (2006), 1. 

318 Vgl. Löffler, ‘Leitkultur im Fokus‘ (2006), 18. 
319 Vgl. Lammert, ‘Klären, was gilt‘ (2006), 5.
320 Vgl. Von Dohnanyi, ‘Identität sucht nur, wer keine hat‘ (2007), 9–10. 
321 Vgl. Joas, ‘Werteorientierung in der Politik‘ (2007), 34.
322 Dat geldt ook voor de journaliste Zeh, die vindt dat iets wat niet bedreigd wordt, 

niet met »Kulturkampfparolen« en Leitkultur verdedigd hoeft te worden. Vgl. Juli 
Zeh, ‘Anleitung zum Selbstverständnis‘, Politische Meinung 447 (2007), 21–22.

323 Vgl. Ronald Pofalla, ‘Grundsätze für Deutschland‘, Politische Meinung 456 (2007), 5–8, 
aldaar 8.
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is gefixeerd – en daarmede vergelijkbaar is met Tibi‘s Leitkultur.324 Ook Laschet 
tracht het begrip Leitkultur naar eigen inzicht om te vormen. Hij wil in 2007 
de Leitkultur versterken door te pleiten voor de toevoeging van het adjectief 
‘gemeenschappelijke‘. Hierdoor zouden allochtonen zich meer in het begrip 
kunnen herkennen en meer kunnen participeren.325 

Gedurende de migratiecrisis in 2015 treedt het begrip Leitkultur weer ver-
sterkt op de voorgrond, maar niet met eenzelfde intensiteit als in de jaren nul. 
Inhoudelijk zijn de bijdragen veel van hetzelfde: Laschet blijft een voorstan-
der van de Leitkultur en vindt nog altijd dat de discussie over de basiswaar-
den gevoerd moet worden. Daarbij herkauwt hij in 2015 zijn pleidooi uit 2007, 
maar ditmaal onder de noemer van een ‘offene‘ in plaats van zijn vroegere 
‘gemeinsame‘ Leitkultur: »Eine solche Debatte muss zwingend entlang des Be-
griffs einer »offenen Leitkultur« gefuhrt werden.«326 

Menig auteur tracht zodoende een eigen draai aan het begrip te geven, zon-
der inhoudelijk echt wat toe te voegen. Zulk een draai geeft ook Serap Güler in 
2016. De integratiewoordvoerster van CDU Noord-Rijnland-Westfalen munt in 
PM het begrip ‘neue Leitkultur‘, dat feitelijk niets anders is dan Laschets open 
Leitkultur.327 Al met al blijft de meerderheid van de PM-auteurs een onvermin-
derd positieve attitude houden jegens de Leitkultur. KAS-medewerkster Petra 
Bahr pleit in 2016 zelfs voor het Leitkulturdebat omdat het volgens haar zou 
passen bij het conservatieve karakter van de christendemocraten: »Leitkultur-
debatten sind konservativ. Sie zu führen, steht deshalb Konservativen gut zu 
Gesicht.«328 

Cultuur: grondwet
In het verlengde van het Leitkulturdebat duikt in PM meermaals de grondwet 
op. Ofschoon alle auteurs de grote waarde van de Duitse grondwet onderschrij-
ven, beschouwen zij de grondwet niet als hét vehikel via hetwelk een geza-
menlijke Duitse identiteit te smeden is; van de grondwet alléén zou te weinig 
bindingskracht uitgaan. Om diezelfde reden heeft PM weinig affiniteit met het 

324 Vgl. Stahl en Heller, ‘Integration braucht Identifikation‘ (2007), 16.
325 Vgl. Laschet, ‘Impulse für die Integrationspolitik‘ (2007), 16. 
326 Laschet, ‘Einig in der Aufsteigerrepublik‘ (2015), 38–39. 
327 Vgl. Serap Güler, ‘Neue Leitkultur‘, Politische Meinung 541 (2016), 58–64, aldaar 62.
328 Petra Bahr, ‘Sprechen über das Eigene‘, Politische Meinung 536 (2016), 14–18, aldaar 16. 
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grondwetpatriottisme. Het hoofdargument dat hierbij telkens wordt aange-
voerd, heeft betrekking op het gebrek aan gevoel dat grondwetpatriottisme 
zou bieden. Löffler spreekt in dit kader van »einen sterilen Verfassungspatrio-
tismus«, volgens Stoiber is het grondwetpatriottisme te abstract en altijd »ein 
Behelf der intellektuellen Eliten» gebleven.329

Met ‘intellectuele elites‘ bedoelt Stoiber een linkse bovenlaag. De afwijzing 
van het grondwetpatriottisme is namelijk vooral een afwijzing van de linkse 
interpretatie ervan, die postnationaal en elitair zou zijn.330 Deze vorm noemt 
KAS-medewerker Alexander Brakel de »immer schon blutleere reine Verfass-
ungspatriotismus Habermas‘scher Prägung« – naar de linkse filosoof Jürgen 
Habermas.331 Ook de politicoloog Kronenberg voert in 2006 aan dat het grond-
wetpatriottisme een (links) decreet is uit de 80‘er jaren, uitgevaardigd door 
Habermas.332 Het postnationale universalisme dat van Habermas‘ duiding van 
het grondwetpatriottisme uitgaat, zou volgens hem geen identiteit bieden.333  

In de loop der jaren verandert er niets aan deze houding ten opzichte van 
hetgeen de jurist Josef Isensee de »dünnen Abstraktion des Verfassungspatrio-
tismus« noemt.334 PM-auteurs zijn terughoudend bij het begrip en noemen de 
grondwet nooit als een op zichzelf staande oplossing voor het identiteitsvraag-
stuk.335 De enige bijdrage die enigszins uit de toon valt, is (ook hier) die van het 
NRW-duo Stahl en Heller. Het tweetal wil inwijkelingen actief enthousiasme-
ren voor het grondwetpatriottisme: »Es ist richtig, ja zwingend, die Zuwande-

329 Vgl. Löffler, ‘Welche Integration‘ (2001), 33; Stoiber, ‘Regieren ohne soziale Balance‘ 
(2000), 8.

330 Vgl. Bernhard Vogel, ‘Dolf Sternberger‘, Politische Meinung 452 (2007), 69–72, aldaar 
72; Thomas Schmid, ‘Anti-Volk?‘, Politische Meinung 543 (2017), 14–20, aldaar 18.

331 Vgl. Alexander Brakel, ‘Das Vaterland‘, Politische Meinung 536 (2016), 69–73, aldaar 73. 
332 Vgl. Kronenberg, ‘Patriotismus, Solidarität, Gemeinsinn‘ (2006), 19–21, 23. 
333 In de 80‘er jaren wijst Habermas elke conventionele vorm van nationale identiteit van 

de hand. In plaats van een nationale identiteit propageerde hij het universalistische 
grondwetpatriottisme. Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, ‘»Verfassungs-
patriotismus« im vereinten Deutschland‘, http://www.bpb.de/apuz/31878/verfass-
ungs-patriotismus-im-vereinten-deutschland?p=all (geraadpleegd op 17.05.2018).  

334 Vgl. Isensee, ‘Plädoyer für eine Kultur der Gemeinschaft‘ (2006), 13.
335 Vgl. Khol, ‘Christliche Werte und die Zukunft Europas‘ (2009), 50; Patzelt, ‘Heimat, 

Heimatliebe und deutscher Patriotismus‘ (2012), 15–16; Michael Thielen, ‘Schritte 
aus dem Krisenmodus‘, Politische Meinung 534 (2015), 84–86, aldaar 86; Bahr, ‘Spre-
chen über das Eigene‘ (2016), 16.

http://www.bpb.de/apuz/31878/verfassungs-patriotismus-im-vereinten-deutschland?p=all
http://www.bpb.de/apuz/31878/verfassungs-patriotismus-im-vereinten-deutschland?p=all
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rer für diesen Verfassungspatriotismus zu gewinnen und zu begeistern.»336 In 
weerwil hiervan blijft de vaststelling overeind dat het grondwetpatriottisme 
nauwelijks tot het verbale arsenaal van de Duitse christendemocraten behoort.

336 Stahl en Heller, ‘Integration braucht Identifikation‘ (2007), 15.





6. Regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid 

6.1  Geen keuze is ook een keuze: houding van CDV jegens  
regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid 

CDV en regionale identiteit 
Het CDA staat te boek als een partij waarvan de kiezersschare en politici tradi-
tioneel bovengemiddeld vaak woonachtig zijn in regio‘s met een uitgesproken 
subnationale identiteit, bijvoorbeeld Limburg, de Achterhoek, Noord-Brabant, 
Twente en Friesland.337 Deze regionale verankering rechtvaardigt de vraag in 
welke mate de CDV-artikelen diezelfde regio‘s als identiteitsfactor erkennen of 
zelfs aanprijzen. Het antwoord hierop is even kort als duidelijk: alhoewel re-
dactievoorzitter Schinkelshoek in 2005 de Nederlandse samenleving naar »re-
gionale ‘zuilen‘« differentieert – naast religieuze en sociale zuilen – is er gemid-
deld genomen weinig CDV-oog voor de zogeheten subnationale identiteit.338 

Christen Democratische Verkenningen maakt het thema regio hoofdzake-
lijk als bestuurlijke eenheid aanschouwelijk, vooral in drie themanummers uit 
2007, 2010 en 2016. Hierbinnen is de regio onderdeel van discussies over het 
al dan niet centraliseren van overheidslagen – niet van discussies over identi-
teit. Argumenten zijn niet verbonden met regionale identiteit maar vooral met 
economie en efficiëntiebehoefte.339 Opmerkelijk genoeg waarschuwt redactie-
lid Jan Willem Sap in het themanummer Thorbeckse twisten (2007) zowaar voor 
een te sterke regionalisering van Nederland. In zijn ogen menen regio‘s ten 
onrechte dat regionale identiteit zonder negatieve consequenties in het gat 
kan duiken dat de terugtrekkende staat achterlaat.340

337 Vgl. Ariejan Korteweg, ‘Grootsteedse man in een plattelandspartij‘, de Volkskrant (25 
augustus 2017). 

338 Vgl. Schinkelshoek, ‘Grondwet kan Nederland geen bezielend verband geven‘ 
(2006), 15.

339 Vgl. Alfons Dölle, ‘Hecht het CDA aan lokaal bestuur?‘, Christen Democratische Verken-
ningen 1 (2007), 38–37; Klaartje Peters, ‘Naar afschaffing van de provincies?‘, Christen 
Democratische Verkenningen 1 (2007), 82–88; Jan Prij, ‘Ter introductie‘, Christen Demo-
cratische Verkenningen 3 (2008), 7–9, aldaar 7–8. 

340 Vgl. Jan Willem Sap, ‘Sluipende regionalisering zal kloof burgers en politiek nog ver-
der vergroten‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2007), 104–112, aldaar 104–107.
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Sap is kortom beducht voor een ondermijnend regionalisme. Dit zou vol-
gens hem kunnen leiden tot federalisering en via populisme zelfs tot separatis-
me. Derhalve pleit hij er in wezen voor om regionale bewegingen onschadelijk 
te maken, en wel door regionale bestuurseenheden in de grondwet in te binden 
als »blijvende inbedding in democratische rechtstaat«.341 Saps constitutionele 
inkapseling van de regionale identiteit past in het bestuurlijke denken dat ook 
in het latere themanummer Amsterdam is Ameland niet (2010) de toon aangeeft. 
Hiervan getuigt de bestuurlijke doelstelling dezer uitgave: »[CDV] verkent de 
waarde van verschil en richt zich met name op de vraag wat de christendemo-
cratische visie op de samenleving betekent voor de wijze waarop lokaal be-
stuur vormgegeven zou moeten worden.«342 De bestuurlijke vormgeving staat 
dus centraal. In naam van het subsidiariteitsbeginsel bekritiseren CDV-auteurs 
daarbij veelvuldig centralisme en eenvormigheid. Markant is echter dat de re-
gionale identiteit hierbij volledig onder de radar blijft. Hieraan lijkt een be-
wuste redactionele keuze ten grondslag te liggen, die rust op de vrees om het 
stempel van een provinciale of plattelandspartij te krijgen. Zo meldt de redac-
tie in het jaar 2010:

In het verleden is het CDA wel eens getypeerd als de partij van de regio‘s, hiermee de 
verdenking op zich ladend dat het CDA niet de partij van grootstedelijke kernen was. In 
veel grote steden is het imago van plattelandspartij het CDA inmiddels duur komen te 
staan (…) Christendemocraten moeten niet de verdenking voeden zich definitief tot de 
provincie te bekeren.343

De angst om zich in provinciaal vaarwater te begeven, is van een voortdurende 
aard: CDV houdt zich tot 2016 verre van alles wat maar al te zeer naar regionale 
identiteit zweemt. Op het eerste gezicht lijkt de inleiding van het nummer Glo-
kalisering (2016) deze lijn voort te willen zetten. De redactie legt daarin namelijk 
de volgende vraag voor: »Kiezen we voor supranationaal gezag, of kiezen we 
voor de oude grenzen van de natiestaat of zelfs de regio?«344 Het ogenschijn-

341 Sap, ‘Sluipende regionalisering‘ (2007), ibidem. 
342 Jan Prij, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2010), 7–9, aldaar 7. 
343 Theo Bovens, Paul van Geest en Jan Prij, ‘Eenvormigheid brengt samenleving en 

bestuur in de knel‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2010), 16–26, aldaar 17–18.
344 Pieter Jan Dijkman, ‘Ter introductie‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2016), 

7–9, aldaar 7.
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lijk nietszeggende bijwoord ‘zelfs‘ impliceert hierbij dat de CDV-redactie de 
regio-optie niet bijzonder waarschijnlijk acht. Ondanks deze hoofdvraag duikt 
in het 2016–nummer echter voor het eerst een artikel op dat regio‘s verbindt 
met identiteitsvorming. 

Deze verrassende verandering ligt in het verlengde van de Brexit en de daar-
mede samenhangende CDV-vrees voor het nationalisme. Het ruimte geven aan 
de ontplooiing van regionale identiteit zou kunnen fungeren als barricade tegen 
het nationalisme, zo is de redenering. Anders dan Sap tien jaar tevoren duidt 
WI-directeur Rien Fraanje regionale identiteiten daarom positief; hij beschouwt 
ze als een kansrijk alternatief voor het nationalisme. Regionale identiteit zou als 
identiteitsverschaffer immers wél goed samengaan met mondialisering. Om deze 
reden zou de politiek haar ontwikkeling moeten stimuleren, vindt Fraanje.345 Hij 
gaat in zijn betoog zelfs zover dat hij het CDA als regiopartij categoriseert: 

Er is geen andere partij die de regionale diversiteit zo goed en authentiek kan bepleiten 
als het CDA. Elke poging tot uniformering vanuit Den Haag zou de partij moeten bestrij-
den. Differentiatie moet het devies zijn, omdat de Achterhoek een andere regio is met een 
andere cultuur en traditie en andere opgaven dan de Kop van Noord-Holland.346

Hoewel Fraanje als WI-directeur ideologisch van invloed is, voert het te ver 
om op basis van zijn ene artikel aan het einde van de onderzoeksperiode te 
spreken van een daadwerkelijke opmars van regionale identiteit in CDV. De 
bestuurlijke insteek alsmede de kritiek op het regionalisme blijft immers in 
stand.347 Toch is er mogelijk een klein bresje geslagen. Zo zet Van de Donk, 
Commissaris des Konings in Noord-Brabant, in 2016 uiteen dat de regio‘s niet 
alleen geschikt zijn als aanjagers van economische samenwerking, maar ook 
als »bemiddelaars van identiteit«.348 Ook oud-redactielid Van den Heuvel ziet 

345 Vgl. Rien Fraanje, ‘Een christendemocratische agenda bij glokalisering‘, Christen De-
mocratische Verkenningen 2 (2016), 22–32, aldaar 30. 

346 Fraanje, ‘Een christendemocratische agenda bij glokalisering‘ (2016), 30.
347 Vgl. Henri Beunders, ‘De keerzijde van de glokalisering. De tribale samenleving‘, 

Christen Democratische Verkenningen 2 (2016), 62–68; Martijn van der Steen, ‘Glokaal 
bestuur. Makkelijker gezegd dan gedaan‘, Christen Democratische Verkenningen 2 
(2016), 130–139.

348 Vgl. Pieter Jan Dijkman en Jan Prij, ‘CDV in gesprek met Wim van de Donk‘, Christen 
Democratische Verkenningen 2 (2016), 69–75, aldaar 69, 73–74. 
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een jaar later in het uitventen van de regio kansen voor het CDA. Wanneer de 
christendemocraten »regio‘s boven Den Haag« plaatsen, doen ze volgens hem 
recht aan de onderstroom in de samenleving.349 

CDV en Europese identiteit 
De aanvankelijk beperkte CDV-belangstelling voor regionale identiteit is ver-
gelijkbaar met de geringe aandacht voor Europa als identiteitsverschaffer. 
Veel CDV-auteurs scharen het thema Europa onder bestuurlijke, sociaalecono-
mische en demografische thematiek, zoals blijkt uit een titel als CDV in gesprek 
over de pensioenbom onder Europa (2002).350 Ook na de verwerping van de Europe-
se grondwet (2005) wijzigt deze constellatie niet wezenlijk. Het thema ‘Europa‘ 
blijft steken in CDV-betogen voor efficiëntie. Een van de weinigen die van deze 
lijn afwijkt, is senator Van Gennip die – vermoedelijk vanwege zijn KVP-achter-
grond – een gepassioneerde Europeaan is.351 

Vele bijdragen van Van Gennip zijn doorspekt met Europa. Hij is ervan 
overtuigd dat Europa een identiteitsdrager is, oftewel dat een Europese iden-
titeit bestaat; de Brabander ziet het immers als een opdracht om de Europese 
identiteit te behouden.352 Dit geloof in een uit Europa voortkomende, existente 
identiteit is binnen CDV een zeldzaamheid – los van het feit of men euromin-
nend of eerder europragmatisch is. Zo laat zelfs Wim van de Camp, Europarle-
mentariër namens het CDA, optekenen dat hij deerlijk twijfelt aan het feit »of 
[er] zoiets zal komen als een Europese identiteit«.353 De heersende twijfel aan 
een Europese identiteit vindt zijn ultieme weerspiegeling in de naam van het 
themanummer De Toren van Europa (2004), die niet zozeer verwijst naar een 
ivoren toren, maar zinspeelt op de oudtestamentische toren van Babel, zijnde 

349 Vgl. Frank van den Heuvel, ‘Minderheidskabinet geeft het CDA inhoudelijk kans‘, 
Christen Democratische Verkenningen 1 (2017), 14–15, aldaar 15.

350 Vgl. Thijs Jansen, ‘CDV in gesprek over de pensioenbom onder Europa‘, Christen De-
mocratische Verkenningen 6 (2002), 3–10; C.C.J. Veldkamp, ‘De vergrijzende Europese 
orde‘, Christen Democratische Verkenningen 6 (2002), 26–35; Thijs Jansen, ‘CDV in ge-
sprek met CDA-economen‘, Christen Democratische Verkenningen 10 (2002), 3–13.

351 De KVP gold als een zeer pro-Europese partij. 
352 Vgl. Van Gennip, ‘Herkansing!‘ (2002), 40.
353 Theo Brinkel en Jan Prij, ‘CDV in gesprek met Wim van de Camp‘, Christen Democrati-

sche Verkenningen 3 (2009), 125–130, aldaar 129.
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een construct van menselijke zelfoverschatting en een vergeefse poging tot 
uniformisering. 

De hoofdvraag in ditzelfde 2004–themanummer is niet welke identiteit uit 
Europa ontspruit, of wat er Europees is aan de Nederlandse identiteit. Niets van 
dat alles; in plaats daarvan is de hoofdvraag gericht op het opzetten van een 
geloofwaardig Europees narratief. Met andere woorden staat in het CDV-num-
mer de ideologische invulling van het ‘project Europa‘ in het middelpunt.354 
Dit projectmatige denken, ingegeven door een zekere mate van zakelijkheid, is 
maatgevend voor de meeste CDV-artikelen die komen te spreken over de iden-
titeit van Europa.355 Het thema identiteit speelt hierbij vrijwel altijd tweede of 
derde viool. 

De idee van een geïdealiseerde, historisch gewortelde Europese identiteit, 
waar de Nederlandse identiteit deel vanuit zou maken, vindt binnen CDV geen 
vaste bodem. Uit nagenoeg alle bijdragen blijkt immers dat de CDV-auteurs 
Europa eerder als een potentieel nuttig construct zien dan als een identiteits-
bepaler. Dit gegeven komt bijvoorbeeld naar voren in realistische opmerking 
van Peter van Ham, onderzoeker aan Instituut Clingendael. Hij verwijst in 2009 
naar de Europese identiteit als een pragmatische constructie die moet groeien. 
Van Ham beweert dat met enkel »theedrinken« niets van een Europese Leit-
kultur terecht zal komen.356 In zijn ogen is de Europese identiteit zodoende 
niet iets dat uit de gedeelde historie voortkomt, maar iets wat je er zelf in moet 
stoppen. 

Wat zulk een Europese identiteit precies in moge houden, wordt in CDV vrij-
wel uitsluitend in algemene termen verwoord, zoals door C.J. Klop, adjunct-di-
recteur van het WI in 2000: »Die [Europese] identiteit wordt gedefinieerd met de 
waarden vrijheid, veiligheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen.«357 Benevens 
het opwerpen van rechtstatelijke, deels universalistische associaties, spreken 

354 Vgl. Frank van den Heuvel, Jan Willem Sap en Jan Prij, ‘Ter introductie‘, Christen 
Democratische Verkenningen 2 (2004), 3–4, aldaar 4.

355 Vgl. Jan Willem Sap, ‘De missie van Europa. Strijden voor vrijheid‘, Christen Demo-
cratische Verkenningen 3 (2009), 26–32; Rick Lawson, ‘Mensenrechten als bindmiddel 
voor de Europese Unie‘, Christen Democratische Verkenningen 3 (2009), 111–116; Van 
Middelaar, ‘Vredesproject Europa heeft langste tijd gehad‘ (2009), 87.

356 Peter van Ham, ‘De Europese Unie als weerloze »eeuwige theedrinker«‘, Christen De-
mocratische Verkenningen 2 (2009), 88–93, aldaar 90, 92.

357 Vgl. C.J. Klop, ‘Een federaal Europa…‘, Christen Democratische Verkenningen 4 (2000), 
8–11, aldaar 8.
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maar weinigen in CDV over een identiteit die van Europa uitgaat. Slechts een 
enkeling waagt zich eraan de Nederlandse identiteit expliciet als onderdeel van 
een groter Europees geheel (‘ik ben Nederlands, dus Europees‘) te schetsen. Dit 
doet bijvoorbeeld de filosoof Ger Groot in het jaar 2008. Volgens Groots redene-
ring is de Europese Verlichting bepalend voor de identiteit aller Europeanen –  
derhalve ook eigen voor de Nederlandse identiteit: 

De Europese burger kan, als erfgenaam van de politieke Verlichting, de EU niet afwijzen 
zonder zijn eigen bestaansrecht en bestaansvoorwaarden te ontkennen en daarmee de 
tak af te zagen waarop hij zit.358 

Een andere uitzondering is CDA-lid Winand Quaedvlieg, docent Europese 
Unie-studies aan de Universiteit Leiden. Hij schaart in 2014 de Nederlands 
identiteit onder de Europese: »Europa is een van de lagen van onze identiteit: 
Europeanen zijn verbonden door een eindeloze variatie aan gemeenschappelij-
ke ervaringen op velerlei gebied: geschiedenis, cultuur, religie, enzovoort«.359 
De Europese basis van de Europees-Nederlandse identiteit zou volgens een eer-
der artikel van Quaedvlieg als complement in een gelaagde identiteit moeten 
fungeren.360 

Het gefilosofeer van Groot en Quaedvlieg ten spijt blijft buiten kijf staan dat 
veruit de meeste CDV-auteurs Europa weliswaar als een waardevol project be-
naderen, maar dat de Europese identiteit daarbinnen geen rotsvast fundament 
vormt. Daarom is het ook niet vreemd dat auteurs nauwelijks over een (innige) 
verbondenheid tussen de enerzijds Europese en anderzijds Nederlandse iden-
titeit reppen. Ondanks de pro-Europese houding committeert CDV zich niet 
expliciet aan de idee van Europa als identiteitsverschaffer. Mogelijk is terug-
houdendheid op dit vlak eigen aan de 21ste-eeuwse Nederlandse christende-
mocratie. Afgaande op de zijlingse woorden van de jurist Geerten Boogaard zou 
het destilleren van de eigen identiteit uit Europa immers eerder in het straatje 

358 Groot, ‘Een burgerlijke tragedie‘ (2008), 161–162.
359 Winand Quaedvlieg, ‘Welk nieuw hoofdstuk Europese geschiedenis wil het CDA mee 

gaan schrijven?‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2014), 18–21, aldaar 21.
360 Vgl. Winand Quaedvlieg, ‘Zonder geloof in zichzelf wordt de EU het museum voor de 

wereld‘, Christen Democratische Verkenningen 2 (2009), 120–130, aldaar 128.
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van andere partijen passen: »Aangezien D66‘ers hun identiteit juist in Europa 
zoeken (…)«.361

CDV en inclusie & veranderlijkheid 
Bij de bespreking van identiteit in CDV-artikelen is er een grote consensus over 
het feit dat cultuur en identiteit voortdurend aan verandering onderhevig zijn. 
Een essentialistische opvatting van identiteit komt in CDV niet voor. Een starre 
identiteit zou noch met de werkelijkheid noch met de open christendemocra-
tische visie verenigbaar zijn, zo is de dominante CDV-gedachte.362 In het ver-
lengde hiervan wordt meermaals gewaarschuwd voor een te benauwde kijk op 
identiteit. Hiervoor is een redactionele bijdrage van kerkhistoricus Paul van 
Geest en Jan Prij illustratief. Het duo waarschuwt in 2009 dat blikvernauwing 
op de loer ligt, als ware identiteit »eenduidig vaststaand en niet per definitie 
open voor de toekomst«.363

Het blad neemt identiteit als hybride waar. Zo beschouwt de psychoanaly-
ticus Paul Verhaeghe in zijn artikel uit 2015 identiteit als een flexibele keuze-
mogelijkheid. Hierdoor zou het beeld van een vaststaande identiteit achter-
haald zijn.364 Eenzelfde veranderlijkheidsvisie ademt het prominent in CDV 
geplaatste DWU-initiatief, waarin staat dat in elke samenleving de gedeelde 
identiteit en cultuur veranderen, en dat dit proces in de toekomst voort zal 
blijven gaan.365 Zelfs de rechts-conservatieve denker Bart Jan Spruyt schrijft in 
2011: »Anders dan in de oude wereld ligt in de moderne wereld de identiteit en 
toekomst van burgers niet al bij hun geboorte vast.«366 

Het past veruit de meeste CDV-auteurs niet om rouwig te zijn over de fluïde 
aard van identiteit; ze weigeren bewust deel uit te maken van een pessimis-

361 Geerten Boogaard, ‘CDA in Europadebat onhelder over soevereiniteit‘, Christen De-
mocratische Verkenningen 4 (2011), 19–20, aldaar 20.

362 Vgl. Sunier, ‘Neo-nationalisme en historisch besef. Beeldvorming over Islam in 
Nederland‘ (2003), 67; Ernst Hirsch Ballin en Paul van Geest, ‘Maatschappelijke 
scheidslijnen mogen geen breuklijnen worden‘, Christen Democratische Verkenningen 
3 (2017), 18–23, aldaar 20.

363 Vgl. Paul van Geest en Jan Prij, ‘Vooruitgangsgeloof. Noodzakelijk, maar niet tot 
elke prijs‘, Christen Democratische Verkenningen 1 (2009), 16–24, aldaar 19.

364 Vgl. Paul Verhaeghe, ‘De ziekmakende neoliberale wegwerpmaatschappij‘, Christen 
Democratische Verkenningen 60–67 (2015), aldaar 60, 65. 

365 Vgl. Etzioni e.a., ‘Diversity within unity‘ (2003), 20.
366 Vgl. Spruyt, ‘We moeten weer leren discrimineren‘ (2011), 179.
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tisch identiteitsdiscours, zoals rechtspopulistische stromingen dat uit zouden 
dragen. Om deze reden propageert CDV vooral openheid vanuit een positief 
en toekomstgericht oogpunt. Zo mag men zich volgens een redactioneel artikel 
uit 2016 niet aan het verleden vastklinken: »Identiteit is pas vruchtbaar als 
ze ook een opdracht aan de drager omvat om zich op de toekomst te richten 
(…)«367 In diezelfde uitgave vraagt de CDV-redactie aan de Vlaamse politicoloog 
Jonathan Holslag hoe een naar binnen gekeerde identiteit kan worden voorko-
men. Als antwoord spreekt Holslag de Nederlandse christendemocraten erop 
aan dat zij de taak hebben om een »positief traject rond de eigen identiteit« uit 
te dragen.368 

De CDV-auteurs richten zich kortom liever op een positieve toekomst dan 
op een nostalgisch verleden of een negatief heden. In lijn hiermede laten Van 
Geest en Prij in 2009 hun toekomstbeeld leiden door de hoopgevende woorden 
van Sint-Augustinus: »Laten we dan maar goed leven, dan worden de tijden 
vanzelf goed. Wij zijn de tijden: zoals wij zijn, zo zijn de tijden.«369 Deze verwij-
zing is kenmerkend: de auteurs zijn inzake het identiteitsvraagstuk opmerke-
lijk hoopvol gestemd. Elke andere houding lijkt in dezen ongepast, zoals blijkt 
uit de bijdrage van Frank Petter, de CDA-burgemeester van Bergen op Zoom: 

Het kan verdrietig maken en sommigen verlangen daarom ook terug naar de tijd van 
de verzuilde samenleving. Toen was identiteit nog duidelijk en het individu werd gebor-
gen in instituties en maatschappelijke netwerken. Met een zacht verdrietige stemming 
is echter natuurlijk niemand gediend. Weemoed is niet creatief. Weemoed maakt traag 
en traagheid werd door de oude kerk al als doodzonde gedoodverfd. Daar komt bij: het 
christendom is wel een heel eind gekomen als het gaat om identiteit en hoop.370

In de ogen veler CDV-auteurs staan de christelijke wortels niet enkel voor een 
optimistische toekomstblik, maar ook voor openheid en inclusie. De auteurs 
willen er geen twijfel over laten bestaan dat de christendemocratische iden-

367 Femmy Bakker e.a., ‘Deltaplan voor integratie van vluchtelingen vereist‘, Christen 
Democratische Verkenningen 1 (2016), 24–34, aldaar 30.

368 Vgl. Pieter Jan Dijkman en Jan Prij, ‘»Het wordt een dubbeltje op zijn kant«‘, Christen 
Democratische Verkenningen 1 (2016), 124–132, aldaar 129–130.

369 Van Geest en Prij, ‘Vooruitgangsgeloof‘ (2009), 23.
370 Frank Petter, ‘Borg-staan. Het begin van een politiek van de hoop‘, Christen Democra-

tische Verkenningen 1 (2015), 108–114, aldaar 109.
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titeit er een is met een gastvrije natuur. De auteurs keren zich verbaal tegen 
elke vorm van uitsluiting: identiteit mag niet uitsluiten, ze moet juist inslui-
ten.371 Vanuit dit denkbeeld spreekt de vanwege zijn patriottismebetoog in de 
verdediging gedrongen Buma anno 2017 nadrukkelijk over een inclusief thuis: 
»Cultuur gestempeld door het christendom sluit niet uit, maar nodigt juist uit. 
Tegelijk biedt het een huis dat ook een thuis is en identiteit verschaft.«372 

6.2  Regionaal geworteld in Europees verband: houding van 
PM jegens regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid 

PM en regionale identiteit 
Op het eerste gezicht lijkt de regionale identiteit in PM vooral onderdeel te 
zijn van het discussiethema federalisme. Hierbinnen vatten de auteurs de regio 
vooral op als een bestuurseenheid die perfect past in het christendemocrati-
sche streven naar subsidiariteit.373 Zo verwoordt Thomas de Maizière in 2001, 
dan nog Minister van Financiën in Saksen, dat een centralistische bureaucratie 
niet dezelfde regionale voelsprieten heeft als een regionale. Berlijn zou verder 
weg liggen dan Dresden, Stuttgart of Mainz. De Maizière pleit ervoor om het 
centralisme in te dammen, opdat de regionaal verankerde politiek weer werk-
zamer wordt.374 

Het blijft echter niet bij regionale verantwoordelijkheidsspreiding en effici-
entiebetogen. PM-auteurs zijn er namelijk van overtuigd dat de Duitse staats-

371 Vgl. Marcel ten Hooven en Jan Prij, ‘CDV in gesprek met Ernst Hirsch Ballin‘, Christen 
Democratische Verkenningen 2 (2008), 96–102, aldaar 98; Willem Schinkel, ‘Neonatio-
nalisme en verlichtingsfundamentalisme in Nederland‘, Christen Democratische Ver-
kenningen 4 (2008), 156–164, aldaar 156, 159; Harinck, ‘Gastvrijheid als sleutel voor 
een christendemocratische samenlevingsvisie‘(2011), 145; Govert Buijs, ‘Een Dutch 
dream als antwoord op kosmopolitisme, nationalisme en »tilmantisering«?‘, Chris-
ten Democratische Verkenningen 4 (2017), 129–140, aldaar 129, 135. 

372 Marc Janssens en Maarten Neuteboom, ‘CDV in gesprek met Sybrand Buma‘, Christen 
Democratische Verkenningen 4 (2017), 121–128, aldaar 123.

373 Vgl. Hans-Gert Pöttering, ‘Europa – Herausforderung und Symbol. Die institutionel-
le Festigung und Erweiterung der Schicksals- und Wertegemeinschaft bedarf leben-
diger Impulse‘, Politische Meinung 367 (2000), 5–9, aldaar 9. 

374 Thomas de Maizière, ‘Globalisierung und Nationalstaat‘, Politische Meinung 382 
(2001), 19–24, aldaar 22–23. 
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structuur een unieke ruimte biedt aan regionale identiteit. Niet voor niets ci-
teert KAS-voorzitter Bernhard Vogel in 2004 de theoloog Richard Schröder: 
»Der Föderalismus erleichtert Heimat, er erlaubt die Identifikation mit einem
übersichtlichen landsmannschaftlich geprägten Land mit einer eigenen lo-
kalen Geschichte.«375 Volgens Schröder faciliteert het federalisme Heimat en
biedt laatstgenoemde op haar beurt identificatie. Met evenveel enthousiasme
steekt Merkel in PM de loftrompet op het federalisme. Ze karakteriseert de
regionale identiteit hierbij als »Krafquelle«, als bron van kracht.376 De regio
heeft in PM zodoende niet alleen een bestuurlijke, maar duidelijk ook een ei-
gen identiteitsdimensie.

Waar het woord regio in PM eerder doelmatigheid in zich bergt, brengt het 
Duitse woord Heimat positieve emoties over. Dit effect van Heimat is gekend in 
PM. Zo is volgens socioloog Heinrich Fisch de emotionele lading van de Heimat 
juist goed omdat ze zou staan voor plaatselijke verbondenheid.377 Het is op-
vallend dat de term ‘regio‘ plaatsmaakt voor ‘Heimat‘ zodra in een PM-artikel 
culturele identiteit een rol gaat spelen; in artikelen die uitsluitend melding ma-
ken van (scheve) sociaaleconomische stad-regioverhoudingen komt het thema 
Heimat bijvoorbeeld nauwelijks voor.378 

Politische Meinung beschouwt Heimat als een veelal natuurlijke identi-
teitsdrager. Niet voor niets heet een van de PM-artikelen Heimat ist wie der Wald 
(2017).379 De Heimat zou identiteitshouvast bieden in onzekere tijden van on-
persoonlijke mondialisering. Zo is volgens Bergsdorf Heimat één van de plaat-
sen waar de mens identiteit verwerft.380 Daarop aansluitend schrijft hij aan de 
mens een ‘Heimatbehoefte‘ toe: »Interessanterweise scheinen Menschen nur 
bedingt globalisierungsfähig zu sein. Sie benötigen gegen die Globalisierung 

375 Bernhard Vogel, ‘Editorial‘, Politische Meinung 410 (2004), 1–3, aldaar 1. 
376 Vgl. Angela Merkel, ‘Eine neue Chance‘, Politische Meinung 490 (2010), 7–11, aldaar 9. 
377 Vgl. Heinrich Fisch, ‘Was heißt konservativ?‘, Politische Meinung 426 (2005), 43–50, 

aldaar 48.
378 Vgl. Ilse Aigner, ‘Mitte in Stadt und Land‘, Politische Meinung 540 (2016), 87–90; 

Klaus-Heiner Röhl, ‘Land ist nicht gleich Land‘, Politische Meinung 544 (2017), 32–36.
379 Philipp zu Guttenberg, ‘Heimat ist wie der Wald‘, Politische Meinung 544 (2017),  

26–31.
380 Vgl. Wolfgang Bergsdorf, ‘Antworten auf die Globalisierung‘, Politische Meinung 

422 (2005), 33–36, aldaar 36.
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ein Widerlager, und das heißt Region, Lokales oder eben Heimat.«381 Ook het 
onderstaande »Grundstein«-citaat van CDU-politicus Christoph Böhr uit het 
2005 past in het PM-beeld van de Heimat als ongemeen stevige houvast:

Nichts ist den Menschen mehr und stärker gemeinsam als die Erfahrung von Heimat. 
Nichts verbindet Menschen mehr, nichts bleibt ihnen bewusster, und nichts verleiht ei-
nem Leben mehr Stetigkeit als eben diese Erfahrung von Heimat. Heimat ist der Grund-
stein, auf dem ein Leben aufbaut und über alle Wechselfälle hinweg Bestand hat. Heimat 
ist das, was Maß gibt.382

Bovenstaande bijdrage uit 2005 is typerend voor PM-bijdragen, waarin loka-
liteiten en Heimat op handen worden gedragen.383 Zo dweept anno 2006 ook 
Matthias Rößler, lid van de Saksische Landdag, met de sterke regionale iden-
titeit van zijn eigen bondsland. Regionale identiteitsverankering is in de ogen 
van Rößler van belang. In een geglobaliseerde wereld zijn immers »Familie, 
Muttersprache, Heimat, Kultur, Religion und regionale Identität grundlegend 
für die Stabilität der Gemeinschaft».384

Door de publicatie van het Heimat-themanummer met de veelzeggende titel 
Heimat – Ressource und Rückhalt (2012) draagt PM zelf expliciet uit dat het Heimat 
als een ‘bron‘ en tegelijkertijd als ‘zekerheid‘ waarneemt. Dienovereenkomstig 
beschouwen veel PM-auteurs de Heimat als een uiterst gewichtig identiteitsfun-
dament. De een noemt haar een »Biotop der Verlässigkeit«385, de ander spreekt 
van een »Grundbedürfnis«386. Los van de precieze bewoordingen staat één ding 
vast: Heimat blijft in PM gedurende de gehele onderzoeksperiode onlosmakeli-
jk verbonden met een positieve emotie en identiteit. Of zoals de literatuurwe-

381 Bergsdorf, ‘Antworten auf die Globalisierung‘ (2005), 34–35.
382 Christoph Böhr, ‘Wer Heimat hat, ist nicht verloren‘, Politische Meinung 428 (2005), 

5–10, aldaar 9. 
383 De ‘cultuurmanager‘ Seemann draagt ook mee. Volgens hem gaat Europese integra-

tie hand in hand met de herontdekking van regionale identiteit. Daarbij haalt See-
mann het bondsland Thüringen aan, dat zijn regiocultuur aan het revitaliseren is. 
Vgl. Hellmut Seemann, ‘Europäische Kultur – Orientierung und Freiheit‘, Politische 
Meinung 399 (2003) 77–82, aldaar 82.

384 Vgl. Rößler, ‘Patriotismus im Vereinigten Europa‘ (2006), 11.
385 Vgl. Manfred Funke, ‘Patriotismus als soziale Bewegung‘, Politische Meinung 435 

(2006), 37–42, aldaar 42.
386 Vgl. Kohl, ‘Das Haus Europa weiterbauen‘ (2007), 62.
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tenschapper Rüdiger Görner het in 2012 formuleert: »In den Heimaten bildet 
und gewärtigt sich Identität (…) Wie vielsagend geschlechtsdifferenzierend das 
Deutsche doch ist: Europa ist eben sächlich, Heimat weiblich; neutrumhaft neu-
tral das eine, identifikatorisch: empfangend und gebärend die andere.«387 

PM verbindt regionale Heimat geenszins met gesloten provincialisme, 
maar met openheid en zelfs internationaliteit. Dit laatste laat een bonte fo-
toreeks in 2016 zien, met in regionale klederdracht getooide Duitsers, waarbij 
telkens is opgetekend door welke buitenlandse culturen deze ‘oer‘-Duitse kle-
dingstijlen zijn beïnvloed. Heimat en regionaliteit zijn niet nationalistisch, dat 
is de boodschap. Zo redeneert ook Philipp zu Guttenberg, voorzitter van de 
Duitse bosbouwbond, in 2017. Zijns inziens zijn immers ook de niet-nationalis-
tische Noren sterk met hun Heimat verbonden. Heimat is dus geenszins bedrei-
gend.388 Dat vindt ook KAS-voorzitter Pöttering. Volgens hem kan Heimat niet 
bestaan zonder vrijheid.389 Vandaar dat hij in een vraaggesprek in 2016 erkent 
dat er voor hem drie complementaire identiteitsniveaus zijn, waarvan Heimat 
de eerste, gevolgd door het vaderland en de EU.390

PM en Europese identiteit 
Ten aanzien van het identiteitsvraagstuk is Europa in PM nooit ver weg. Nage-
noeg elke in het blad opgetekende vorm van identiteit ligt óf in het verlengde 
van de Europese identiteit óf is volgens de auteurs verenigbaar met datzelfde 
Europa. Deze pro-Europese opstelling is niet verwonderlijk; de wortels hiervan 
gaan terug tot bondskanselier Konrad Adenauer, die zich na de oorlog hard-
maakte voor Westbindung binnen een Europees raamwerk.391 De PM-auteurs 

387 Rüdiger Görner, ‘Heimat Europa (?)‘, Politische Meinung 506/507 (2012), 115–116,  
aldaar 116. 

388 Vgl. Zu Guttenberg, ‘Heimat ist wie der Wald‘ (2017), 30–31. 
389 Vgl. Hans-Gert Pöttering, ‘»Tatort Heimat«‘, Politische Meinung 512/513 (2012), 5–8, 

aldaar 7–8. 
390 Vgl. Hans-Gert Pöttering, ‘»Nicht das Ende!«‘, Politische Meinung 540 (2016), 92–98, 

aldaar 94–95.
391 Vgl. Martin Große Hüttmann, ‘Leitbilder der deutschen Europapolitik im Wandel‘ 

in: Anjo G. Harryvan, André Krause en Hans Vollaard (red.), Europa zwischen Hoffnung 
und Skepsis. Deutschland und die Niederlande über die europäische Integration seit 1990 
(Münster 2018), 23–48, aldaar 27, 30–32; Hagen, German history in modern times (2012), 
377; Wim van Meurs e.a., Europa in alle staten. Zestig jaar geschiedenis van Europese inte-
gratie (Nijmegen 2013), 48–49, 53.
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staan duidelijk in deze traditie, waarbinnen de CDU als stuwende kracht achter 
de Europese integratie wordt gezien. Om die reden betitelen redactielid Gotto 
en de Luxemburgse EVP-politica Vivianne Reding de partij respectievelijk als 
»Europapartei Deutschlands« (2000) en als »Partei der europäischen Einigung« 
(2005).392

PM ziet de nauwe identiteitskoppeling met Europa gedurende de gehele 
onderzoeksperiode als een vanzelfsprekendheid. Niet zozeer omdat er in de 
ogen van de PM-auteurs altijd daadwerkelijk verbondenheid ís, maar veeleer 
omdat een pro-Europees wensdenken hen hiertoe lijkt te bewegen. De gedach-
te hierachter is dat Duitsland het beste dóór Europa zijn identiteit kan uitdra-
gen. De jurist Lothar Rilinger verwoordt deze opvatting in 2002: 

Die gemeinsame kulturelle Herkunft der Mitglieder der europäischen Gesellschaft ist das 
einigende Band. Dadurch könnte die deutsche Gesellschaft die engen Grenzen ihrer na- 
tionalstaatlichen Herkunft transzendieren und von der Integrationsstufe »National- 
staat« zur Stufe »Europa« aufsteigen. Die deutsche kulturelle Tradition ginge nicht un-
ter, sie wäre nur Teil der europäischen Kultur. Dieses Transzendieren wäre auch bruchlos 
und stünde in der Tradition aller europäischen Völker (…)393

De door Rilinger geschetste ‘ontstijging‘ van de Duitse cultuur tot een onder-
deel van de Europese cultuur is kenmerkend voor de PM-bijdragen. Zodra het 
in PM over identiteit gaat, laten de auteurs Duitsland immers hoogstzelden 
optreden zonder rugdekking van Europa. Zo zet Palmer in zijn artikel over so-
ciale politiek bewust de Duitse tradities níet af van de Amerikaanse, maar stelt 
hij dat Duitsland én Europa andere tradities hebben dan de VS.394 Ook wanneer 
de PM-redactie het themanummer Orientierung durch Patriotismus? (2006) in-
leidt, rept ze nadrukkelijk over een Europese én Duitse identiteit.395 Deze ‘aan-
eenklinkingsbehoefte‘ leidt er eveneens toe dat EVP-fractievoorzitter Manfred  
Weber een parallel trekt tussen het Duitse identiteitsdebat en het Europese: 

392 Klaus Gotto, ‘Editorial‘, Politische Meinung 372 (2000), 1.; Viviane Reding, ‘Partei der 
Einigung Europas‘, Politische Meinung 422 (2005), 13–16, aldaar 13.

393 Rilinger, ‘Gleichheit und Differenz‘ (2002), 48. 
394 Vgl. Christoph-E. Palmer, ‘Sozialpolitik im Wandel‘, Politische Meinung 406 (2003), 

58–64, aldaar 62. 
395 Vgl. PM-redactie, achterflap, Politische Meinung 435 (2006), onbekend. 
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»Die Frage der Identität formulieren wir durch diese Leitkulturdebatte, aber
sie ist ein europaweites Thema.»396

De Duits-Europese eenparigheid reikt in sommige artikelen zo ver dat 
PM-auteurs zowaar het beeld van één Europese identiteit wekken, als zouden 
beide culturen in elkaar overlopen. In dit kader schrijft Josef Isensee anno 2006 
over »die deutsche (in ihr die europäische) Kultur (…)«.397 Hiermede geeft hij 
blijk van de overtuiging dat een Europese cultuur inherent zou zijn aan de Duit-
se. Bergsdorf gaat in een redactionele bijdrage uit hetzelfde jaar nog een stap 
verder. Daarin noemt hij de Duitse taal en cultuur ‘nationale variabelen‘ bin-
nen een Europees raamwerk van parameters. Alzo wekt hij de indruk van een 
overwegend Europese cultuur met daarbinnen slechts enkele nationaal-Duitse 
karakteristieken.398 

Toch betekent de nauwe verbintenis bij het overgrote deel van de auteurs 
geen identiteitsversmelting. Zo verwerpt Löffler het argument dat Leitkul-
tur in Duitsland slaat op een Europese cultuur. Volgens hem leidt het bij-
eensprokkelen van Europese beginselen niet tot één cultuur. Voor behoud 
van een Duitse en Europese cultuur behoort men aldus Löffler de specifiek 
Duitse Leitkultur uit te dragen: »[men] kommt um die Etablierung einer 
deutschen (welcher denn sonst?) Leitkultur nicht herum.«399 Ook de pro-Eu-
ropese PM-auteurs Scholz en Pöttering trekken een grens door te benadruk-
ken dat de Europese cultuur op onderscheidenlijke (nationale) identiteiten 
rust.400 Laatstgenoemde bestempelt een louter Europese identiteit als wor-
telloos: »Und wer nur als Europäerin oder Europäer empfindet, hat keine 
Wurzeln.»401

De Europese identiteit verleent de Duitse niet alleen rugdekking, ze recht-
vaardigt haar ook. Telkens wanneer PM-auteurs pleiten voor meer waardering 
van de natie, patriottisme, Heimat of het vaderland, kan de lezer de klok erop 
gelijk zetten dat diezelfde auteurs zich vervolgens zullen haasten te schrijven 

396 Vgl. Manfred Weber, ‘Europa nach den Bundestagswahlen‘, Politische Meinung 546 
(2017), 93–98, aldaar 95.

397 Isensee, ‘Plädoyer für eine Kultur der Gemeinschaft‘(2006), 14.
398 Vgl. Wolfang Bergsdorf, ‘Editorial‘, Politische Meinung 440 (2006), 1.
399 Vgl. Löffler, ‘Leitkultur im Fokus‘ (2006), 17–18. 
400 Vgl. Scholz, ‘Kulturelle Identität‘ (2008), 38.
401 Vgl. Pöttering, ‘»Nicht das Ende!«‘ (2016), 95.
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dat al deze identiteitscomponenten welzeker verenigbaar zijn met Europa.402 
De Europese dimensie geldt hierbij als legitimerend.403 Zo ontwaart linguïst 
Rüdiger Görner in de Heimat een pijler van Europa, in zoverre dat hij formu-
leert dat Europa intacte Heimatten nodig heeft.404 Van eenzelfde strekking is de 
exemplarische PM-bijdrage van de geschiedkundige Winkler uit 2007: 

Europa wird nicht gegen die Nationen gebaut, sondern mit ihnen und durch sie. Die Eu-
ropäer verbindet so viel, dass es eine solide Grundlage für ein europäisches Wir-Gefühl 
gibt. Ein deutsches Wir-Gefühl und ein europäisches Wir-Gefühl widersprechen sich 
nicht. Wenn es den Deutschen gelingt, beides miteinander zu verbinden, haben sie aus 
ihrer Geschichte eine richtige und eine notwendige Lehre gezogen.405

Al met al blijft in PM een onverminderde liefde voor Europa dominant.406 De 
daaraan verbonden zoektocht naar een synthese tussen de Europese en Duitse 
identiteit houdt aan. Het feit dat de PM-auteurs de Europese identiteit als een 
buigzaam construct zien, doet daar niets aan af.407 De schrijvers erkennen dat 
er vanuit Europa een identiteit uitgaat, ook al is het een construct. Ofschoon 
de precieze constellatie hierbij verschillend is – de ene keer staat de Europese 
identiteit naast de Duitse, de andere keer is ze bestanddeel van de Duitse identi-

402 Vgl. Pöttering, ‘»Tatort Heimat«‘ (2012), 8; Kohl, ‘Das Haus Europa weiterbauen‘ (2007), 
62; Jürgen Schröder, ‘Die europäische Dimension des Heimatbegriffes‘, Politische Mei-
nung 512/513 (2012), 17–24, aldaar 18; Volker Kronenberg, ‘Schlüsselbegriff des Politi-
schen oder Anachronismus?‘, Politische Meinung 512/513 (2012), 25–31, aldaar 28.

403 Zo beweert Rößler, een fervent voorstander van het patriottisme, dat de Europese 
integratie een nationale identiteit impliceert; de natie zou volgens Rößler zodoende 
een fundament van Europa zijn: »Patriotismus, Heimat, Nation, Freiheit, Demokra-
tie, Gemeinsinn und Solidarität bilden Pfeiler und Fundamente unserer Zukunft im 
vereinigten Europa.« Vgl. Rößler, ‘Patriotismus im Vereinigten Europa‘ (2006), 11, 13.

404 Vgl. Görner, ‘Heimat Europa (?)‘(2012), 116.
405 Winkler, ‘Vom deutschen zum europäischen Wir-Gefühl‘ (2007), 9. 
406 Schröder voert bijvoorbeeld aan: »(…) denn die Europäische Union gehört, wie be-

reits ausgeführt, zum Besten, was die Geschichte hervorgebracht hat.« Vgl. Schröder, 
‘Die europäische Dimension des Heimatbegriffes‘ (2012), 23.

407 Vgl. Marianne Kneuer, ‘Europa als internationaler Akteur‘, Politische Meinung 382 
(2001), 33–42, aldaar 40; Huber, ‘Europa als Wertegemeinschaft‘(2002), 72; Elmar 
Brok, ‘Perspektiven der Europapolitik‘, Politische Meinung 449 (2007), 27–30; Güner 
Buchstab, ‘Der lange Weg zur Europaflagge‘, Politische Meinung 474 (2009), 25–29,  
aldaar 25, 29.



110 | 6. Regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid 

teit – staat buiten kijf dat de identiteitsverbondenheid sterk, bijkans organisch 
is. Van tegenstellingen tussen beide identiteiten is geen sprake. 

PM en inclusie & veranderlijkheid 
In PM presenteren de auteurs identiteit doorgaans als constructie of als (col-
lectieve) queeste.408 Zulk een constructivistisch identiteitsbegrip veronderstelt 
per uitstek veranderlijkheid. Een veranderlijkheid die islamoloog Abdel-Hakim 
Ourghi in het jaar 2016 verbindt met het zoeken naar en ontdekken van een 
eigen identiteit: »Jeder Mensch kann sich ändern. Es gibt eine geerbte Iden-
tität und eine eigene, zu entdeckende Identität.«409 Overeenkomstig dit beeld 
omschrijft ook Merz jaren daarvoor, in 2001, dat de moderne identiteit de som 
is van de oriënteringsinzichten naar welke de mens op zoek is. »So wie diese 
[oriënteringsinzichten] sich verändern, verändert sich auch Identität. Sie ist 
nicht vorgegeben, sondern immer wieder neu herzustellen.«410 

PM-oproepen tot het (her)vinden van verbindende identiteiten zijn ge-
bruikelijk. Nochtans klampt geen enkele auteur zich hierbij angstvallig vast 
aan één onwankelbare identiteit. Menig auteur neemt de veranderlijkheid van 
identiteit en cultuur waar als een positief fenomeen. Zo brengt de journalist 
Jürgen Wiebicke in een PM-vraaggesprek over plattelandsidentiteit met ge-
noegdoening te berde dat er anno 2017 ook zwarte en homoseksuele leden te 
vinden zijn binnen de traditionele Schützenvereine in het Duitsland.411 

Identiteit is in PM dus niet essentialistisch, maar kneedbaar. Zoals in de an-
dere hoofdstukken is aangetoond, stuit deze kneedbaarheid van de identiteit 
bij PM-auteurs echter op grenzen indien ze te veel richting cultuurrelativisme 
overhelt, en te veel de kernidentiteit bedreigt. In dit kader zijn Huntingtons 
woorden in PM ten aanzien van de starheid van cultuur veelzeggend: »Ich hal-
te nichts von kulturellem Determinismus. Kulturen können sich ändern, aber 

408 Vgl. Bergsdorf, ‘Europa sucht seine Identität‘ (2004), 22; Marianne Kneuer, ‘Was fehlt 
Europa?‘, Politische Meinung 430 (2005), 20–26, aldaar 22–23; Löffler, ‘Integration zwi-
schen Multikulturalismus und Assimilation‘ (2011), 62; Serap Güller, ‘»Buntschecki-
ge Fetzen«‘, Politische Meinung 518 (2013), 39–42, aldaar 39; Bahr, ‘Sprechen über das 
Eigene‘ (2016), 18. 

409 Abdel-Hakim Ourghi, ‘Geerbte und entdecke Identität‘, Politische Meinung 536 (2016), 
43–46, aldaar 46.

410 Friedrich Merz, ‘Entsteht eine neue Ordnung des Politischen?‘, Politische Meinung 
385 (2001), 5–16, aldaar 9–10.

411 Vgl. Wiebicke, ‘Die Provinz schläft nicht‘ (2017), 66.
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eine tatsächliche kulturelle Veränderung zu erreichen ist schwierig.«412 Van-
uit eenzelfde overtuiging ageert een aanzienlijk deel van de PM-auteurs tegen 
cultuurrelativisme en waardewillekeur, zoals historicus Jörg-Dieter Gauger en 
de president van de Deutscher Lehrverband, Josef Kraus, doen in het jaar 2001: 
»Und vor allem endet ein solcher Relativismus in Identitätskrisen – individu-
ellen wie kollektiven.«413 

Wat identiteitsvorming aanbelangt, huldigt PM het volgende principe: een 
sterke identiteit is een open identiteit. Volgens KAS-medewerkster Bahr is een 
identiteit die schraagt op afpaling en buitensluiting immers een labiele iden-
titeit.414 In deze inclusieve PM-stellingname klinkt een sterk historisch besef 
door. Zo besluit de politiekwetenschapper Kronenberg in 2004 zijn artikel met 
de hoopwens dat de Duits natie in de 21ste eeuw, zich bewust zijnde van haar 
geschiedenis, zich niet zal inkapselen, maar patriottisch en open zal zijn.415 
Deze opvatting deelt oud-Bondsdagpresident Wolfgang Thierse. Alhoewel 
Thierse SPD-lid is, zijn zijn woorden uit 2015 representatief voor veel PM-bij-
dragen rondom dit thema: 

Aber wir wissen auch, dass, je schwächer eine Identität ausgebildet ist, sie umso aggressi-
ver verteidigt wird. Identität durch pure Abgrenzung ist immer eine schwache Identität. 
Identität durch starke Überzeugungen, durch Vertrautheit in sozialen Beziehungen, das 
ist eine starke und offene Identität, die auch die Infragestellung des Eigenen erträgt und 
gesellschaftliche Anpassungsprozesse an veränderte Gegebenheiten ermöglicht.416

Gemiddeld genomen doorspekken de PM-auteurs hun artikelen over identiteit 
met woorden als weltoffen, Inklusion of aanverwante begrippen die een inclusie-
ve samenleving aanduiden. Het christelijke van de moederpartij speelt hierbij 
een niet onbelangrijke rol. Meermaals benadrukken de auteurs, voornamelijk 
CDU-politici, dat het christelijke mensbeeld openheid impliceert. Zo schrijft 
CDU-Generalsekretär Peter Tauber in 2015 dat de ‘C‘ niet uitsluit maar uitno-

412 Samuel Huntington, ‘Auf dem Weg zu einer globalen Kultur?‘, Politische Meinung 395 
(2002), 15–20, aldaar 20.

413 Jörg-Dieter Gauger en Josef Kraus, ‘Bildung braucht einen Kanon‘, Politische Meinung 
385 (2001), 17–26, aldaar 18.

414 Vgl. Bahr, ‘Sprechen über das Eigene‘ (2016), 16. 
415 Vgl. Kronenberg, ‘Patriotismus in Deutschland‘ (2004), 34.
416 Thierse, ‘Ein Lob der Langsamkeit‘ (2015), 39–40. 
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digt.417 Ook Laschet ruimt in zijn pleidooi voor een open Leitkultur ruimte in 
voor de inclusieve boodschap die van het christendom uit zou gaan: »Die Tole-
ranz lehrende und frei machende Botschaft des Christentums (…)«.418 

Al met al staat in PM de Duitse identiteit open voor al wie van goeden wil-
le is en bereid is zich aan te passen. Dit indachtig ziet de historicus Heinrich 
August Winkler anno 2007 in Duitsland niet alleen het vaderland van autoch-
tonen, maar ook een vaderland van allen »die auf Grund freier Willensent-
scheidung nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen Deutsche geworden 
sind«.419 Ten bewijze dezer openheid laat PM in hetzelfde nummer de Turkse 
Feridun Zaimoglu in het artikel »Wunderland Deutschland« (2007) zijn liefde aan 
de Duitse identiteit verklaren. Deze lijn wordt niet losgelaten, zoals ook blijkt 
uit de woorden van volkenkundige Karl-Heinz Kohl uit het jaar 2016. Volgens 
hem is er binnen het Duitsland van de Willkomenskultur geen plaats voor het 
historisch bevlekte etnocentrisme.420 

417 Vgl. Peter Tauber, ‘Mehr als Reparaturen‘, Politische Meinung 530 (2015), 17–22, al-
daar 21. 

418 Laschet, ‘Impulse für die Integrationspolitik‘ (2007), 16.
419 Vgl. Winkler, ‘Vom deutschen zum europäischen Wir-Gefühl‘ (2007), 8. 
420 Vgl. Karl-Heinz Kohl, ‘Wir und die anderen‘, Politische Meinung 536 (2016), 26–30, al-

daar 30.



7. Conclusies

7.1  Vergelijkingen

Dit slothoofdstuk werkt toe naar de beantwoording van de hoofdvraag. Hier-
toe volgt allereerst een reeks met vergelijkingen. Daarbinnen worden de be-
vindingen per identiteitsthema tegenover elkaar geplaatst. Na deze tekstuele 
beschouwingen volgt telkens een schaalvisualisering, welke de ‘dominante 
opinie‘ per tijdschrift themagewijs positioneert.421 Dit geschiedt op een schaal 
van ‘beslist wel‘ tot ‘beslist niet‘.422 Aangezien de visualiseringen alle relevante 
artikelen meewegen, geven ze vooral de gemiddelde opinie van elk blad weer, 
niet zozeer de perifere meningen binnen CDV en PM. Derhalve dienen ze uit-
sluitend als ondersteuning van de voorgaande tekstuele analyses en zijn ze niet 
één op één verwisselbaar met de tekst. 

 Individualisering

Individualisering als (liberale) bedreiging 
Aan het begin van de onderzoeksperiode wordt in CDV en PM kort de illusie 
gewekt dat beide bladen het individualiseringsproces als een kansrijke maat-
schappelijke vernieuwing waarnemen. Deze geïsoleerde ‘we-mogen-de-boot-
niet-missen-indruk‘ is echter niet representatief voor de heersende opinie in 
CDV en PM. Beide tijdschriften oefenen van meet af aan behoorlijk felle kritiek 
uit op de individualisering, waarbij opvalt dat in CDV het thema door de jaren 
heen met grotere regelmaat aan bod komt dan in Politische Meinung. 

In het Nederlandse blad dient de individualisering duidelijk als profilerings-
thema. PM vent het thema daarentegen beduidend minder uit. CDV spreidt een 
sterk antithetische positionering tentoon die gelijkenissen vertoont met de 

421 Met ‘dominante opinie‘ wordt bedoeld: de algemeen heersende mening van het tijd-
schrift ten aanzien van een bepaald thema. Het gaat er hier dus om hoe de gemiddel-
de CDV- of PM-auteur op de stelling in kwestie zou reageren. 

422 De precieze positionering van CDV en PM in één van deze vijf categorieën geschiedt 
op basis van de inhoud van de gelezen artikelen en de toonzetting daarbinnen. Bo-
vendien wordt meegewogen hoeveel aandacht voor het desbetreffende thema is in 
beide tijdschriften. 
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confessionele bestrijding van de liberalen tijdens 19de eeuw. Dergelijke aversie 
tegen een paarse en later liberale cultuur is typerend voor CDV. De Nederland-
se auteurs vrezen immers voor een culturele hegemonie van het individua-
listische liberalisme, die de verzoening van het individu met de samenleving 
onmogelijk maakt. Deze relatief grote aandacht vanuit CDV is blijvend – ook na 
de herkrijging van regeringsverantwoordelijkheid van het CDA (2002).

In CDV worden meermaals de noodklokken geluid tegen het hoegenaamd 
oprukkende individualisme. Niet op de laatste plaats door oud-premier Dries 
van Agt die het »hyperindividualisme« met een kwaadaardig gezwel verge-
lijkt. Tegelijkertijd blijven in het zusterblad Politische Meinung soortgelijke 
aanvallen op het liberalisme uit. Dit contrast tussen CDV en PM is niet geheel 
verwonderlijk daar de Duitse christendemocratie zich van oudsher ideologisch 
identificeert met het (conservatieve) liberalisme, terwijl de Nederlandse chris-
tendemocratie haar profiel juist deels ontleent aan het afzetten tegen het libe-
ralisme.

Een ander onderscheid betreft de argumentatielijn. In PM komt de kritiek 
op het individualisme rondom het jaar 2002 veel ter sprake, en wel binnen fa-
miliale thematiek. De Duitsers werpen zich op als hoeders van traditionele in-
stituties, inzonderheid die van het gezin. Conservatief-christelijke PM-auteurs 
presenteren het gezin daarbij als het laatste bolwerk tegen het individualis-
me. Binnen dit dichotomische geheel staat in hun de ogen de individualisering 
haaks op het gezin – een conservatieve ‘individualisme-gezin-polariteit‘ die 
CDV nergens dermate scherp aanzet. 

Ontwikkelingen en tegengeluiden 
Na de ‘institutioneel-familiale piek‘ van omstreeks 2002 zijgt de PM-aandacht 
voor het individualisme grotendeels ineen. Hierbij ebt de bovenmatige aan-
dacht voor het gezin evenzo snel weg. Nochtans blijven de sporadisch verschij-
nende artikelen in meerderheid afwijzend staan tegenover de individualise-
ring, vooral omdat ze de samenhang in de samenleving zou ondergraven. In 
CDV gaat de strijd tegen het ‘heersende individualisme‘ voort. Hierbij voltrekt 
zich een ontwikkeling die mogelijk samenhangt met electorale consolidering 
van het rechtspopulisme in Nederland vanaf grofweg 2010. 

Alvorens het CDA als regeringspartij de verkiezingen van dat jaar verliest, 
wekken de CDV-auteurs namelijk de indruk dat hun betogen tegen het indivi-
dualisme vooral aan dovemans oren zijn gericht; ze zouden bij ‘het volk‘ niet 
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aankomen. Dit moraliserende roepen in een overwegend liberale woestijn 
maakt omstreeks 2011 allengs plaats voor een groeiende zelfbewustheid. Zich 
gesteund voelend door de ‘normale burger‘ maakt Sybrand Buma zich in CDV 
sterk voor een paradigmawissel; volgens de CDA-voorman is er een groeien-
de behoefte aan een ander verhaal zonder het doorgeschoten ik-denken. CDV 
steunt hem hierin. 

De voortgaande strijd tegen het liberale individualisme roept in het Neder-
landse tijdschrift nauwelijks tot geen kritiek op; het leeuwendeel der auteurs 
lijkt in te zien waarom CDV zich ertegen afzet. Een uitzondering vormen Hans 
Hillen en Herman Wijffels. Zonder anderen te viseren, verbinden zij de indivi-
dualisering met respectievelijk soevereiniteit in eigen kring en emancipatie. 
Hun positionering wijkt echter af van de norm die onmiskenbaar anti-indivi-
dualistisch is en blijft. Eén van de weinige auteurs die echt weerstand biedt, is 
CDA-lid Peter Cuyvers. Hij neemt tweemaal met scherpe bewoordingen afstand 
van de koers en beschuldigt het CDA ervan »de mythe van de individualise-
ring« moedwillig in stand te houden. 

In PM is expliciete kritiek op de individualismekritische partijkoers nog min-
der aanwezig dan in CDV. Uitsluitend de CDU-politici Helmut Stahl en Edmund 
Heller werpen zich in 2007 enigszins op als verdedigers van het individualisme, 
dat volgens hen een vrijheidsdynamiek in zich zou bergen. Afgezien daarvan 
blijft de negatieve PM-houding ten opzichte van individualisering overeind, ook 
al geeft een aantal PM-auteurs aan niet te geloven dat het individualiserings-
proces werkelijk valt terug te draaien. 

Leidt individualisering tot positieve identiteitsvorming?

PM CDV

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

Beide bladen duiden de individualisering negatief, maar CDV is vanwege zijn voortdurende 
antiliberale profileringsbehoefte een slag uitgesprokener dan PM.
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 Multiculturalisme

Ideologisch gekleurd onwoord 
In zowel PM als CDV (vanaf plusminus 2002) beschouwen de auteurs het mul-
ticulturalisme als een verkeerde term. Auteurs in beide bladen oormerken het 
begrip als een verfoeilijke ideologie die het verbindende fundament van de 
samenleving danig ondergraaft. Het multiculturalisme zou immers segregatie 
bevorderen en tot maatschappelijke onverschilligheid leiden. Als alternatief 
voor het normatieve ‘isme‘ spreken de auteurs daarom liever van niet-ideolo-
gische begrippen als pluriformiteit, veelkleurigheid, multiculturaliteit en plu-
raliteit – termen die niet besmet zouden zijn. 

Waar de auteurs in CDV ‘links‘ eerder zijlings beschuldigen van het colp-
orteren van multiculturalisme ligt in Politische Meinung het linkse kamp aan-
merkelijk zwaarder onder vuur. Zo klinkt in een PM-artikel zelfs de angst door 
voor het multiculturalisme als ideologische opvolger van de klasseloze maat-
schappij. Dit verschil schuilt niet alleen in de hogere mate van polarisering in 
de Duitse politiek, maar ook in het feit dat CDU/CSU-voorman Friedrich Merz 
het Duitse multiculturalismedebat anno 2001 aanzwengelt met als doel zich af 
te zetten tegen de roodgroene regering. In Nederland nemen de christende-
mocraten onder leiding van Balkenende een gematigder positie in de schaduw 
van Pim Fortuyn in. 

Multiculturalismekritiek laat in CDV op zich wachten tot het verkiezings-
jaar 2002. Tot die tijd propageren de CDV-auteurs vooral vrijheid voor (de ei-
gen) gemeenschappen. Hierdoor en door het zwijgen over specifiek het mul-
ticulturalisme is de werkelijke CDV-standpunt-bepaling ten aanzien van het 
concept vóór 2002 niet geheel duidelijk (vandaar ‘geen uitgesproken mening‘ 
op de schaal). Pas op het moment dat Balkenende in navolging van Fortuyn de 
multiculturele samenleving in 2002 »niet nastrevenswaardig« noemt, wordt er 
kleur bekend: het emancipatiedenken verschuift richting een denken in ter-
men van ‘bindende‘ basiswaarden. Met deze ideologische verschuiving gaat 
kritiek op het multiculturalisme gepaard. 

Etzioni tegenover Huntington
In PM is van een dergelijke transformatie geen sprake – vermoedelijk omdat 
het emancipatiedenken binnen de Duitse christendemocratie historisch min-
der sterk aanwezig is. De herpositionering binnen CDV voltrekt zich in 2002 
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grotendeels onder de paraplu van het communitarisme, de leer van het ge-
meenschapsdenken. Kenmerkend voor het communitarisme is de verzoenen-
de taal. Deze lijkt de ahistorische CDV-verschuiving te verhullen en te verzach-
ten, als ware zij een linguïstische mantel der liefde.

Aan Duitse zijde beweegt de multiculturalismethematiek de PM-auteurs 
nauwelijks tot het aanhalen van communitaristisch gedachtegoed. In plaats 
van het communitarisme fungeert in Politische Meinung de confrontatiethe-
orie van Huntington als richtingaanwijzer. In lijn hiermede verwijst menig 
PM-auteur (in)direct naar de schadelijke effecten van het ‘multiculturele cul-
tuurrelativisme‘ dat de eigen cultuur zou doen wankelen. Men beroept zich 
hierbij op het argument dat in reactie op het multiculturalisme een verster-
king van de eigen cultuurruimte noodzakelijk is. In dit kader wordt zelfs een-
malig gepleit voor een ‘cultureel relatief homogene samenleving‘ waarbinnen 
assimilatie het multiculturalisme tegengaat.

Tegengeluiden en verloop 
Van een echt intern debat omtrent het multiculturalisme is nauwelijks sprake, 
noch in CDV noch in PM. Voornamelijk aan Duitse zijde heerst eenstemmig-
heid over het feit dat het multiculturalisme een schadelijke en bovenal achter-
haalde (linkse) ideologie is. In PM trekt niemand deze stellingname in twijfel. 
De aard van de scherpe PM-kritiek verandert in de loop der jaren niet: ze richt 
zich tegen parallelle samenlevingen en tegen het multiculturalisme. 

In CDV heerst ook een fundamentele consensus dat het multiculturalisme 
kwalijk is. Toch lijkt na het jaar 2002 enige sluimerende onduidelijkheid te be-
staan over de precieze houding jegens het multiculturalisme. Dit ‘sluimeren‘ 
houdt aan omdat CDV geen plaats inruimt voor een discussie over de bijbeho-
rende accentverschuiving van een emancipatie- naar een basiswaardenpartij. 
Daarenboven is het balanceren tussen multiculturalisme en multiculturaliteit –  
waarbij kritiek op het multiculturalisme altijd gepaard gaat met lofprijzingen 
op veelkleurigheid – niet alleen voor het grote publiek verwarrend, maar ook 
voor enkele CDV-auteurs, zeker op het moment dat het CDA anno 2010 in zee 
gaat met de PVV. Zodra minister Donner de multiculturele samenleving mis-
lukt verklaart, reageert het CDA-allochtonen-collectief in CDV daarom ook als 
door een wesp gestoken. Hierbij staat het echter alleen. 

In de bladen vormt de periode tussen grofweg 2001 en 2003 het hoogtepunt 
van de multiculturalismebespreking. Voor en na deze tijdspanne is het relatief 
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stil. De enige uitzondering vormt de opleving van het thema in het CDV in 2011 
als gevolg van de deelname van het CDA aan kabinet-Rutte-Verhagen. In de 
navolgende jaren komt het onderwerp nauwelijks meer aan bod. De oorzaak 
hiervan lijkt in beide landen dezelfde: de algemene kritiek op het multicultura-
lisme is inmiddels partijoverstijgend aanvaard. Er is een soort basisconsensus 
tot stand gekomen die het multiculturalisme als zaligmakend ideaalconcept 
verwerpt. De bespreking van het multiculturalisme is hierdoor minder oppor-
tuun geworden. 

Leidt multiculturalisme tot positieve identiteitsvorming?

CDV vóór ± 2002 CDV vanaf ± 2002 PM 

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

Vóór plusminus 2002 is de positionering van CDV niet geheel duidelijk. Nadien verwerpt het  
Nederlandse tijdschrift evenals PM het multiculturalisme, zij het dat CDV zijn gewijzigde stand-
puntbepaling omzichtiger inkleedt.

 Natie

Natie als identiteitsverschaffer?
De visie op de natie onderscheidt zich in CDV duidelijk van die in PM. Veruit de 
meeste auteurs in Politische Meinung voeren de Duitse natie, in de betekenis 
van volk, op zonder over het bestaan ervan te twijfelen. Hierbij differentiëren 
PM-auteurs duidelijk tussen enerzijds de natie en anderzijds de historisch be-
smeurde (homogene) natiestaat. Aan Nederlandse kant ontbreken verwijzin-
gen naar een Nederlandse natie vrijwel volledig; CDV-artikelen nemen de natie 
hoogst zelden als uitgangspunt van identiteitsdiscussies. 

Gelet op dit onderscheid is het niet bevreemdend dat de PM-auteurs 
de natie aanvoeren als een mogelijke identiteitsverschaffer. Een dergelijke 
rechtstreekse koppeling tussen identiteit en de natie komt in CDV-artikelen 
nauwelijks voor. Anders dan in PM lijken de meeste auteurs in Christen Demo-
cratische Verkenningen het nadrukkelijk aanhalen van de natie als potentiële 
identiteitsbron ongepast te vinden omdat zulks zou rieken naar onchristende-
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mocratisch nationalisme en conservatisme. Van een afgewogen differentiatie 
tussen de natiestaat en de natie, zoals aan Duitse zijde, is in CDV amper sprake. 

De relatief grote belangstelling voor de natie aan Duitse zijde moet worden 
begrepen in het licht van een sterke normalisatiebehoefte. Tot aan grofweg 
het jaar 2008 blijven de PM-auteurs in hun artikelen hameren op een ‘gezonde‘ 
visie op de Bondsrepubliek. Hieronder verstaat men dat de Duitsers net als an-
dere volkeren trots mogen zijn op hun naoorlogse vaderland. De PM-schrijvers 
beklagen zich over de schaamte voor de Duitse natie. Dit nog altijd drukken-
de schuldgevoel zou volgens de PM-auteurs worden opgelegd door (extreem)
links, dat een postnationaal Duitsland nastreeft. In lijn met de CDU willen de 
PM-auteurs breken met deze linkse taboeïsering. 

Het PM-streven om de sinds 1990 herenigde Duitse natie te normaliseren, is 
een fenomeen dat binnen CDV geen gelijke vindt. Dit is niet vreemd aangezien 
de Nederlandse geschiedenis geen vergelijkbare zoektocht naar de (herenigde) 
natie kent. Vandaar ook dat er op dit vlak geen christendemocratische norma-
lisatiedrang bestaat. Een accentuering van de Nederlandse natie zou in Chris-
ten Democratische Verkenningen zelfs eerder een ‘abnormalisatie‘ betekenen 
ten opzichte van de in Nederland historisch gegroeide stand der dingen.

CDV biedt opvallend weinig ruimte aan ‘nationaalconservatieve‘ auteurs, 
dat wil zeggen aan schrijvers die beweren dat de Nederlandse identiteit (gro-
tendeels) uit de natie voortkomt of nationaal is. Alle bijdragen die toch naar een 
dergelijk nationale stellingname neigen, vallen in het niet bij het tegengeluid 
van de ‘kuyperianen‘, zijnde de CDV-auteurs die vanuit de traditioneel-kuype-
riaanse traditie (‘soevereiniteit in eigen kring‘) een beklemtoning van de natie 
verwerpen. In hun ogen is de christendemocratische identiteitsvisie niet ge-
bonden aan de natie; ze bestaat louter in grensoverschrijdende zin. 

Staand in de eigen traditie 
Gedurende de gehele onderzoeksperiode domineren de kuyperianen, onder 
wie ook wereldkerkelijke katholieken te scharen zijn, het natiediscours in 
CDV. Dit betekent niet dat de kuyperianen de nationale identiteit ontkennen –  
datgene waarvan PM het linkse kamp in Duitsland beticht – maar wel dat ze 
geen heil zien in het accentueren ervan. In het jaar 2016 ondernemen Buma 
en Heerma in hun artikel een poging om de gereserveerdheid jegens nationale 
identiteit in CDV om te buigen. Beide CDA-politici opperen de omarming van 
een »gezonde vaderlandsliefde« bij de zoektocht naar een verbindende iden-
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titeit. Hoezeer ook de beide heren zich in hetzelfde artikel spoeden te zeggen 
dat deze vorm van vaderlandsliefde geenszins nationalistisch is, wordt ze in de 
navolgende CDV-nummers wel als zodanig opgevat. Hierin smoren de kuyperi-
anen de »nationalistische« en »kleinburgerlijke« uitbraak in de kiem.

In PM ijveren de auteurs juist voor datgene wat de meeste CDV-bijdragen 
in Nederland niet wenselijk achten: de erkenning van een positieve, nationale 
identiteit voortkomend uit de natie. Anno 2006 wordt het geduld van natie-ij-
veraars beloond: namelijk in de vorm van het WK voetbal, dat in dat jaar een 
positieve golf aan uitingen van patriottisme in Duitsland ontketent. Dit Som-
mermärchen beschouwen de PM-auteurs als een stap richting normalisering. 
Het postnationale, linkse discours lijkt hiermede van onderaf (door het volk) 
gebroken te zijn – iets wat PM bevestigt in zijn positieve natiebeeld. Ook tijdens 
de geleidelijke opkomst van het rechtspopulisme blijven de PM-auteurs onver-
minderd bij hun positieve natiebeeld, een beeld dat Buma rond deze periode 
tevergeefs probeert te etaleren in CDV. 

Na grofweg 2006 fungeert de positieve zelfzekerheid ten aanzien van het 
natiebeeld voor PM als soort handelsmerk; het blad keert bewust niet terug 
naar het opkloppen van de vrees voor het postnationalisme, al is het maar om-
dat de Duitse rechtspopulisten deze argumentatiestijl hebben overgenomen. 
Het beeld van een zelfbewuste natie is in PM zelfs dusdanig versterkt dat dat-
gene geoorloofd is wat voorheen werd gelijkgesteld met laakbaar postnatio-
naal denken: het relativeren van de natie. Hieruit blijkt dat het PM-identiteits-
debat omtrent natie toonmatig van beweeglijke aard is, terwijl het overwegend 
kuyperiaanse CDV pertinent weigert identiteit ook maar deels in de ‘beperkt-
heid‘ van de natie vast te leggen. 

Bepaalt de natie identiteit?

 PM CDV

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

Uit de CDV-verwerping van de natie als expliciete identiteitsverschaffer vloeit voort dat het  
Nederlandse blad anders gepositioneerd is dan PM, dat naar normalisering van de Duitse  
nationale identiteit streeft. 
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 Cultuur 

Christendom 
Gelet op de christendemocratische inborst beider bladen wekt het geen ver-
wondering dat in CDV en PM bovengemiddeld veel aandacht is voor het chris-
tendom. Bijgevolg verbinden de auteurs de Nederlandse, Duitse en Europese 
culturele identiteit veelvuldig met de christelijke traditie. Belangrijk is ech-
ter dat deze verwijzing naar de christelijke worteling niet exclusief is, noch in 
CDV noch in PM. Dit betekent dat de auteurs aan beide zijden de christelijke 
identiteitsbron veelal laten optreden in combinatie met andere ‘identiteitsoor-
sprongen‘, zoals het jodendom, de klassieke Oudheid, het humanisme en de 
Verlichting. 

In weerwil van deze inhoudelijke overeenkomst springt in het oog dat de 
Duitse auteurs de identiteit verschaffende kracht van het christendom een slag 
sterker benadrukken dan de CDV-schrijvers. PM-artikelen beklemtonen dat de 
christelijke traditie niet alleen vormend is geweest voor de Duitse identiteit, 
maar ook ‘maatgevend‘, ‘beslissend‘ en ‘stempel drukkend‘. Zulke versterken-
de woorden zijn in de behoedzame CDV-artikelen in eenzelfde context niet 
of nauwelijks aan te treffen – zelfs niet (of juist niet) in een artikel van hulp-
bisschop De Jong. Deze betrekkelijke terughoudendheid betekent niet dat de 
CDV-auteurs de christelijkheid van Nederlandse tradities loochenen, maar wel 
dat ze haar in omfloerster termen aanhalen dan de auteurs in PM. 

CDV wil om pragmatische en ideologische redenen ongelovigen en anders-
gelovigen niet buitensluiten, en vreest dit te doen wanneer het de christe-
lijkheid beklemtoont. Dienovereenkomstig is een zinsnede als ‘de christelijke 
cultuur van Nederland‘ in CDV ondenkbaar. CDV-auteurs hebben het in hun 
bijdragen enkel over de christelijke oorsprong. Men spreekt níet van de chris-
telijke identiteit van de gehele samenleving of cultuur. De grens tussen bei-
de zienswijzen lijkt voor nagenoeg alle CDV-auteurs duidelijk te zijn. Alleen 
VVD-prominent Bolkestein waagt het om te spreken over een »door en door 
christelijke cultuur van Nederland«, een boude uitspraak die in PM echter min-
der de wenkbrauwen zou doen rijzen. 

Gedurende de onderzoeksperiode verandert de hierboven geschetste con-
stellatie in de kern niet. Beide bladen blijven de christelijke oorsprong van 
identiteit aanhalen, zij het dat PM deze sterker aanzet dan CDV. De Nederland-
se zijde is over gehele linie terughoudender. Zo kant de CDV-hoofdredacteur 
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Pieter Jan Dijkman zich tegen de onheuse wijze waarop de rechtspopulisten de 
term ‘joods-christelijk‘ zouden aanwenden. Hij heeft het hierbij zowaar over 
een »nostalgisch aandoende leus«, als ware deze betiteling iets van vergane 
tijden. Een dergelijke cultuurrelativistische passage zoekt men vergeefs in PM. 
In het Duitse blad komt een evenzo expliciete distantiëring van het predicaat 
joods-christelijk niet voor. 

Interessant is ook hier de CDV-bijdrage van Buma en Heerma uit 2016. 
Hierin trachten zij qua waardering van christelijkheid grotendeels op te schui-
ven richting de PM-positionering, in die zin dat zij voor het eerst in CDV een 
heroriëntering op de dominante joods-christelijke cultuur opperen. Deze voor 
PM-begrippen niet bijzondere woordkeuze valt in CDV echter niet in goede 
aarde. De poging om de christelijkheid van de Nederlandse identiteit te bena-
drukken, verzandt in CDV dan ook volledig. Blijkens CDV-reacties zou zulk een 
stellingname te exclusief zijn, en atypisch voor de Nederlandse christendemo-
cratie. Bovendien zou ze rieken naar CHU-gedachtegoed dat uitgaat van een 
»Christelijke Staat in Protestantschen zin«. 

Waar Buma‘s woorden tegen een CDV-muur oplopen, kraait in Politische 
Meinung nagenoeg geen haan naar soortgelijke uitingen van een zelfbewuste 
christelijke cultuur en identiteit. Opvallend genoeg hebben de paar kritische 
PM-commentaren op de accentuering van het christelijke veel weg van de 
overheersende mening in CDV. Net als in CDV voeren de criticasters in Politi-
sche Meinung namelijk aan dat een te sterke onderstreping van christelijkheid 
meer schaadt dan dat het oplevert. 

Bepaalt het christendom identiteit?

PM CDV 

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

Beide bladen erkennen de identiteitsbepalende invloed van het christendom. CDV komt hier 
echter minder sterk voor uit dan PM. 
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Grondwet
Ten aanzien van de grondwet wijken de opinies in CDV nauwelijks af van die 
binnen PM. Beide bladen verwijzen het beeld van een grondwet die met zijn 
rechtschapenheid, historiciteit en autoriteit een eigenstandige identiteit kan 
scheppen door naar het rijk der fabelen. Zowel aan Nederlandse als aan Duit-
se zijde gelooft men niet in een bezielende of identiteitverschaffende werking 
van de grondwet – ook niet wanneer de constitutie in sterke mate rust op 
christelijke tradities, zoals in Duitsland het geval is. 

De gelijke positionering, die de grondwet niet als identiteitsbepalend be-
schouwt, doet niets af aan het feit dat beide bladen de grondwet als fundamen-
teel rechtsordelijk document koesteren. In het bijzonder PM-auteurs zijn trots 
op hun christelijk-geïnspireerde grondwet. Dit maakt ook dat zij de oorspronke-
lijke vorm van het grondwetpatriottisme, zoals dat is gemunt door de politico-
loog Sternberger, bejubelen. Tezelfdertijd verwerpen de PM-auteurs echter wel 
de hoegenaamd linkse interpretatie van het grondwetpatriottisme. Hierbinnen 
zou de grondwet fungeren als postnationale bron van identiteit. In het bijzonder 
de filosoof Jürgen Habermas ligt hierbij onder vuur. Habermas‘ universalistische 
uitlegging van het grondwetpatriottisme zou »blutleer«, »elitär» en »steril» zijn. 

Waar het Verfassungspatriotismus in Duitsland onderdeel is van de brisan-
te Vergangenheitsbewältigung wordt het fenomeen in het Nederlandse blad 
eerder als Duits importconcept waargenomen. Dientengevolge duikt het be-
grip daar aanmerkelijk minder op dan in Politische Meinung. Ondanks enkele 
koele liefdesbetuigingen aan het adres van de liberale Nederlandse grondwet 
breekt de grondwet in CDV niet door als identiteitsbepalende factor. Vandaar 
ook dat de CDV-redactie in 2017 suggereert dat het CDV-identiteitsdebat van 
de afgelopen jaren steeds meer het op nationaal patriottisme is gaan rusten in 
plaats van op universeel grondwetspatriottisme.

Bepaalt de grondwet identiteit?

CDV
PM

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

Noch CDV noch PM erkent de grondwet als bezielende bron van identiteit. 
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Leitkultur
Een ander Duits concept dat in CDV geen structurele ingang vindt, is dat van 
de Leitkultur. Pogingen van Ab Klink ten spijt weet het begrip Leitkultur zich 
in het Nederlandse blad niet los te weken van zijn Duitse habitat. In CDV-arti-
kelen over identiteit komt het concept nauwelijks voor. Het wordt slechts in de 
marge genoemd. Door de afwezigheid van Leitkultur krijgt de indruk voeding, 
dat een ‘leidende cultuur‘ voor het (kuyperiaanse) discours van de Nederlandse 
christendemocratie van weinig toevoegende waarde is. Vandaar dat de schaal-
positionering van CDV zich neutraal manifesteert. 

De Duitse christendemocratie staat duidelijk in een andere traditie. Hier-
binnen heeft de Leitkultur een gewichtiger waarde. Dit blijkt uit de vele PM-ar-
tikelen die het begrip vanaf 2001 aanvoeren, in navolging van het pro-Leitkul-
tur-betoog van Merz in de Bondsdag. PM-auteurs zijn in grote meerderheid 
voorstanders van het benoemen van een leidende cultuur in Duitsland. Opval-
lend is dat ook bij dit identiteitsthema een dichotomische houding ten opzich-
te van politiek links de artikelen overheerst. Gevolglijk gaan de bijdragen in 
PM niet zozeer over de inhoud van de Leitkultur, als wel over het breken van 
de vermeende linkse taboeïsering, die elke discussie over een leidende cultuur 
als gevaarlijk zou oormerken. 

Vanaf 2006 verandert de nadruk op het proces in PM enigszins; tot vreug-
de van PM-auteurs is het thema namelijk politiek-maatschappelijk bespreek-
baarder geworden. Hierdoor, en mogelijk ook door de grote coalitie met de sPD 
(2005–2009), neemt de antisocialistische houding in het blad af. Hiervan ge-
tuigen de PM-artikelen van sociaaldemocraten die in PM de Leitkultur mogen 
bekritiseren. Dit laat echter onverlet dat de meerderheid in Politische Meinung 
achter de Leitkultur blijft staan, en zich meer op de inhoud ervan gaat richten. 
Ook al blijft de precieze invulling van de Leitkultur door de jaren heen ondui-
delijk, de PM-auteurs getroosten zich de moeite om het concept telkens in een 
nieuw jasje te steken. Zo ontstaan er hybride varianten, die inhoudelijk amper 
van elkaar te onderscheiden zijn: ‘Europese Leitkultur‘, ‘open Leitkultur‘, ‘ge-
meenschappelijke Leitkultur‘ en ‘nieuwe Leitkultur‘.
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Bepaalt de Leitkultur identiteit?

 PM CDV 

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

PM beschouwt de Leitkultur als waardevolle identiteitsverschaffer – onder meer voor inwijkelin-
gen. CDV heeft weinig affiniteit met het begrip en laat zich er beperkt over uit. 

 Regio, Europa en inclusie & veranderlijkheid

Regionale identiteit 
Anders dan PM lijkt CDV met het regionale imago van de moederpartij in de 
knoop te zitten. Dit uit zich bij het identiteitsthema regionaliteit. Vergelijk-
baar met de stellingname rondom de christelijkheid wil het Nederlandse tijd-
schrift weg van het beeld van de christendemocratie als belangenbehartiger 
van één volksdeel, in dit geval het provinciale. »Christendemocraten moeten 
niet de verdenking voeden zich definitief tot de provincie te bekeren«, meldt 
de CDV-redactie. CDV-artikelen berichten daarom zelden over regionale iden-
titeit. De regio is in het blad eerder onderwerp van een debat over de herin-
richting van bestuurslagen. 

Ook in PM-artikelen draagt de regio een sterke bestuurlijke component in 
zich, máár er is meer. In het federatieve Duitsland gaat de regionale identi-
teit namelijk niet gepaard met kleinsteedsheid of schaamte. Het tegendeel is 
het geval: de fierheid op het federalisme strekt zich uit tot de ophemeling van 
(culturele) regionale identiteit – iets wat in CDV niet voorkomt. De auteurs 
ondervangen de verscheidenheid in regionale identiteiten hierbij met het ge-
voelsbegrip ‘Heimat‘, dat staat voor geborgenheid, traditie en regiocultuur. 
Zodoende is de Heimat voor de schrijvers in Politische Meinung een duidelijke 
identiteitsverschaffer, een hoeksteen en »das, was Maß gibt.« 

Alhoewel het Nederlandstalige CDV in linguïstisch opzicht geen gebruik 
kan maken van de emotieterm Heimat vertoont het beeld van een CDV dat 
allergisch is voor regionale identiteit anno 2016 voor het eerst barstjes. In dat 
jaar komt WI-directeur Rien Fraanje terug van een puur bestuurlijke ziens-
wijze op de regio. Evenals de dominante PM-opinie herkent hij in regionale 
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cultuur een waardevolle identiteitsverschaffer die stimulans behoeft. Hierbij 
heeft hij het zelfs over het CDA als »partij van de regio‘s«. Fraanjes bijdrage 
aan het einde van de onderzoeksperiode wijst echter nog niet op een aantoon-
bare koerswijziging in CDV; daarvoor komt ze onderzoekstechnisch te laat.  
Dit maakt dat CDV bij lange na niet op hetzelfde ‘heimatfiele‘ niveau eindigt 
als PM. Aan Duitse kant wordt Heimat namelijk al sinds jaar en dag met graag-
te aangevoerd om een positief gevoel uit te dragen, mogelijk ook om in de la-
tere onderzoeksjaren aan het rechtspopulistische natiediscours het hoofd te  
bieden.

Bepaalt de regio identiteit?

PM CDV

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

Terwijl PM de loftrompet steekt over de identiteitverschaffende waarde van de regio (Heimat), 
laat CDV zich daar zelden over uit.  

Europese identiteit 
De afstandelijkheid die in veel CDV-artikelen over de regionale identiteit door-
klinkt, is ook herkenbaar in de Nederlandse bijdragen over Europa. Weliswaar 
nemen de CDV-auteurs Europa waar als nuttige (waarde)gemeenschap, maar 
nauwelijks als een stabiele brenger van identiteit. Er wordt zowaar openlijk 
getwijfeld aan het bestaan van een Europese identiteit. De CDV-overtuiging dat 
Europa een construct is, is hierbij niet de hoofdreden voor de pragmatische be-
nadering. Eenzelfde constructivistische opvatting zijn de PM-auteurs namelijk 
ook toegedaan, terwijl zij juist wél een geprononceerde verwevenheid tussen 
de Duitse en Europese identiteit aan de dag leggen. Voor PM ís Europa per slot 
van rekening identiteit. 

Dit verschil betekent niet per definitie dat de CDV-auteurs eurosceptischer 
zijn dan hun Duitse collega‘s. Wel legt ze een historisch gegroeid onderscheid 
tussen beide christendemocratische tradities bloot: sinds Adenauer treedt de 
Duitse christendemocratie niet op zonder de nadrukkelijke accentuering van 
de Europese gedachte, terwijl de Nederlandse christendemocratie eenzelfde 
lotsverbondenheid met Europa niet zo expliciet uitdrukt. Gezien het natio-
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naalsocialistische verleden van Duitsland gebruiken de PM-auteurs Europa om 
het eigen handelen te rechtvaardigen, ook binnen identiteitsdiscussies. Zulk 
een sterke legitimeringsbehoefte is de bijdragen in Christen Democratische 
Verkenningen vreemd. 

In contrast tot CDV voeren sommige PM-auteurs de Duitse identiteit te-
rug op de Europese. Dit illustreert de volgende frase: »die deutsche (in ihr die 
europäische) Kultur (…)« Deze constellatie verandert door de jaren heen niet. 
De Duitse opstelling betekent overigens niet dat Politische Meinung niet diffe-
rentieert tussen de Duitse en Europese identiteit. Van gelijkstelling is namelijk 
geen sprake. Van een gelijkwaardige nevenschikking nochtans wel. Beide iden-
titeiten zijn in PM complementair aan elkaar. Zo wordt aangegeven dat louter 
een Europese identiteit onvoldoende identiteitsbasis biedt: »Und wer nur als 
Europäerin oder Europäer empfindet, hat keine Wurzeln.« 

Bepaalt Europa identiteit?

PM CDV 

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist niet

Voor PM is de Europese identiteit verweven met de Duitse. CDV houdt zich op de vlakte en 
erkent de rechtstreekse invloed van de Europese identiteit niet als zodanig. 

Inclusie en veranderlijkheid 
Ten aanzien van inclusie zijn de standpuntbepalingen identiek. De constructie 
van een gesloten, afgebakende identiteit is voor auteurs in zowel PM als CDV 
een gruwel. Aan Duitse zijde verwijst men daarbij versterkt naar het eigen don-
kere verleden. De beide bladen laten zich leiden door de ‘inclusieve christelijke 
traditie‘. Hierbij valt op dat deze boodschap binnen CDV wat optimistischer 
wordt aangezet dan die in PM. CDV-auteurs willen in sterkere mate dan hun 
PM-collega‘s vooruitkijken naar een hoopvolle toekomst; in CDV wordt meer-
maals gewaarschuwd voor nostalgie. Bovendien wordt er opgeroepen om »een 
positief traject rond identiteit« uit te dragen. De PM-artikelen zijn daarentegen 
nuchterder; ze vertonen minder ‘maak-alles-nieuw-springerigheid‘. Dit stijl-
verschil heeft echter geen directe invloed op de inhoudelijke stellingname, en 
verandert de schaalpositionering derhalve niet. 
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Met het oog op de veranderlijkheid van identiteit draagt geen van beide bla-
den de opvatting uit van een essentialistische identiteit die gespeend is van 
veranderlijkheid. Volgens de auteurs in CDV en PM is identiteit immers een 
veranderlijk en flexibel construct. Desondanks kent de identiteitsfluïditeit ook 
haar grenzen, in zoverre dat met name schrijvers in Politische Meinung zich 
kanten tegen het doorgeschoten cultuurrelativisme, dat de collectieve culture-
le identiteit op losse schroeven zou zetten. Doordat (huntingtoniaanse) PM-au-
teurs op dit vlak meer hameren op behoud van de eigen cultuurruimte is hun 
identiteitsbegrip ietwat defensiever en behoudender dan dat van CDV. Dit be-
perkte onderscheid komt tot uitdrukking in de schaalpositionering. 

Is identiteit inclusief en veranderlijk?

 CDV CDV
 PM verander-
inclusie lijkheid

PM
veranderlijkheid

    
    

beslist wel ja geen uitgesproken 
mening

neen beslist 
niet

CDV en PM zijn grote voorstanders van een open identiteit. Tevens geloven beide bladen in de 
veranderlijkheid van identiteit, zij het dat PM op dit vlak ietwat terughoudender is. 

7.2  Slotbeschouwing

De hoofdvraag die aan de basis van dit onderzoek ligt, luidt: Hoe ontwikkelden 
zich de interne discussies over het identiteitsvraagstuk binnen de wetenschappelijke 
bladen van het CDA en de CDU tussen 2000 en 2017, en welke inhoud werd daarbinnen 
aan identiteit gegeven? De vraagstelling is tweeledig: onder de noemer van ‘ont-
wikkeling‘ verlangt ze enerzijds een duiding van de interne discussies over het 
identiteitsvraagstuk, anderzijds wil ze beantwoord zien hoe binnen diezelfde 
discussies het concept identiteit inhoudelijk invulling krijgt. Deze slotbeschou-
wing schijnt een verhelderend licht op beide componenten. 

Ten aanzien van de interne discussies over het identiteitsvraagstuk volstaat 
te zeggen dat gedurende de onderzoeksperiode noch in CDV noch in PM een 
duidelijk herkenbare interne identiteitsdiscussie present is. Deze vaststelling 
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betekent niet dat omtrent het thema identiteit geen uiteenlopende opinies 
bestaan, maar wel dat de CDV- en PM-auteurs elkaar zelden het vuur na aan 
de schenen leggen – of hiertoe de gelegenheid krijgen. De meeste artikelen 
laten zich als eigenstandige betogen lezen, gespeend van directe aanvallen op 
andere auteurs. Door het ontbreken van zulke structurele ‘actie-reactie-pen-
nenstrijden‘ lijkt in CDV en Politische Meinung de wetenschappelijke inhoud 
boven onderlinge polemiek te prevaleren – een beeld dat past bij de doelstel-
lingen beider tijdschriften: weg van de waan van de dag. 

Het ontberen van sterke interne onenigheid wekt de indruk van algeme-
ne eenstemmigheid, hetgeen in grote lijnen ook klopt; intern is men het vaak 
eens. In dit kader mag de sturende hand van de redacties echter niet over het 
hoofd worden gezien. Zij hebben per slot van rekening op velerlei fronten 
een behoorlijke vinger in de pap, zoals op het vlak van thematiek, opzet en 
auteurkeuze. Daarnaast is vooral in CDV ruimte voor uitvoerige redactionele 
bijdragen, waarin (oud-)redacteurs niet zelden fijnzinnige kritiek uiten op de 
moederpartij. In PM werpt de redactie minder ‘stenen in de vijver‘. In alge-
mene zin doen beide bladen derhalve hun reputatie eer aan: CDV is een slag 
partijkritischer dan PM. 

Wanneer men een blik werpt op de behandeling van de identiteitsthema-
tiek is er geen algemene ontwikkeling vast te stellen, behalve dan dat het on-
derwerp in kwantitatief opzicht onderdoet voor sociaaleconomische thema‘s. 
Dit is niet vreemd aangezien de artikelen, zij het met enige vertraging, het poli-
tiek-maatschappelijke debat volgen. Hiervan ligt de focus niet voortdurend op 
het identiteitsvraagstuk. Voor CDV geldt een toegenomen aandacht voor iden-
titeit tussen 2001–2003 (Fortuyn, verkiezingen in 2002 en 2003), rondom 2011 
(kabinet-Rutte-Verhagen met PVV-gedoogsteun) en vanaf 2016 (oppositie in 
aanloop naar de verkiezingen van 2017). Aan de Duitse zijde: tussen 2000–2003 
(Leitkulturdebat en verkiezingen van 2002), tussen 2006–2008 (WK en opleving 
van het Leitkulturdebat) en tot slot weer vanaf 2016 (vluchtelingencrisis, opko-
mend rechtspopulisme). Er is zodoende wel sprake van piekmomenten, maar 
niet van een incrementele aandacht door de jaren heen. 

Wat de inhoudelijke invulling van identiteit betreft, valt allereerst te conclu-
deren dat CDV en PM wezenlijke overeenkomsten vertonen. In essentie ver-
staan beide bladen hetzelfde onder identiteit: identiteit is een veranderlijk 
concept dat inclusief en uitnodigend behoort te zijn. Hoegenaamd ideologisch 
geladen processen als individualisering en multiculturalisme bevorderen een 
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positieve identiteitsvorming niet. Daar komt bij dat in de ogen aller auteurs dé 
identiteitsverschaffer niet bestaat. Toch zijn er ook verschillen. Deze bergen 
zich vooral in de beklemtoning van bepaalde identiteitskenmerken. CDV en 
PM gaan immers onderscheidenlijk om met bepaalde identiteitsthema‘s. Hier-
bij spelen culturele en historische verschillen een rol; de tradities waarop elk 
van de christendemocratische bladen voortbouwt, zijn sterk bepalend voor de 
(wijze van) waardetoekenning aan bepaalde identiteitsbronnen. 

Waar Duitse artikelen regelmatig vol zelfbewustzijn de natie, Leitkultur 
en christelijke oorsprong prijzen, is van eenzelfde vanzelfsprekendheid in 
CDV aanmerkelijk minder sprake. Dit onderscheid is vermoedelijk gelegen in 
het feit dat CDV is geworteld in het eens verzuilde Nederland, een land van 
minderheden zonder een dominante cultuur. Daarnaast kent CDV een sterke 
emancipatorische traditie met oog voor minderheidsculturen. PM bevindt zich 
daarentegen in een andere, minder emancipatoire inbedding die meer affini-
teit vertoont met de idee van een algemeen-Duitse meerderheidscultuur. Bo-
vendien vindt de gedecideerde PM-houding haar wortels in de gepolariseer-
der Duitse politiek met daarbinnen van oudsher een links (SPD) en een rechts 
(CDU/CSU) blok. Uit deze politieke constellatie vloeit een markant contrast 
voort tussen beide tijdschriften, te weten een duidelijke distantiëringsbehoef-
te van PM tegen het identiteitsdiscours van linkse signatuur.

De ongemeen sterke PM-profileringsdrang ten opzichte van vermeende 
linkse taboeïsering en bevoogding raakt veel identiteitsthema‘s in het Duit-
se blad: multiculturalisme, natie, Leitkultur en grondwetpatriottisme. Binnen 
CDV komt een soortgelijke polarisering in veel beperkter mate voor, namelijk 
uitsluitend bij het identiteitsthema individualisering, waarbij de ‘liberale cul-
tuur‘ onder vuur ligt. Opmerkelijk is dat in de loop der jaren in PM de linkse 
opponent grotendeels wegvalt – en daarmede ook de felheid in het PM-identi-
teitsdebat. Door de grote coalitie met de SPD en het WK voetbal is namelijk een 
identiteitsconsensus ontstaan. PM kan zich hierdoor minder tegen links afzet-
ten en geraakt in een ideologisch vacuüm. Dankzij de latere oppositie tegen 
kabinet-Rutte ii blijft in CDV de profileringsdrang wel in stand.

Op nagenoeg alle gebied zijn de bijdragen in CDV minder geprononceerd 
dan die van de PM-schrijvers. Bij een aantal thema‘s behoeft dit accentonder-
scheid niet al te zeer te verwonderen, zoals bij de thema‘s christendom en Eu-
ropa. Overeenkomstig eenzelfde constatering in de inleiding en gelet op het 
relatief grote stempel dat de volkskerken op de Duitse samenleving drukken, 
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is het niet verbazingwekkend dat PM de christelijkheid van identiteit sterker 
benadrukt. In CDV, met als thuisbasis een geseculariseerder Nederland, is de 
accentuering van een terughoudender gradatie. Idem geldt voor het thema Eu-
ropa. Voor PM-auteurs is de Europese identiteit sinds de Tweede Wereldoorlog 
onlosmakelijk verbonden met de Duitse. De Nederlandse auteurs betonen zich 
in dit opzicht overduidelijk koelere minnaars; ze blijven vooral pragmatisch en 
trekken de Europese identiteit zowaar in twijfel. 

Het meest in het oog springend is de uiterst terughoudende CDV-houding 
jegens de nationale en regionale identiteit. Anders dan Buma‘s Wilhelmus-uit-
spraak in de media doet vermoeden, is CDV gedurende de ganse onderzoekspe-
riode in meerderheid gekant tegen enigerlei lofzangen op de nationale iden-
titeit. Ligtharts constatering dat de natie-idee Nederland vreemd is, slaat 
zodoende ook op CDV, dat onverminderd sterk in de kuyperiaanse traditie blijft 
staan. Dit staat in schril contrast tot PM. Daarin pleit men in het kader van de 
Vergangenheitsbewältigung juist vurig voor een normalisering van de Duitse 
natie (binnen Europese kaders). Ten aanzien van de regio is de situatie verge-
lijkbaar. PM toont vol trots de regionale Heimatidentiteit en koestert haar. Aan 
CDV-zijde is men daarentegen beducht voor het brandmerk ‘provinciaal‘. Daar-
om lopen de Nederlandse auteurs ook hier op eieren, en komen ze nauwelijks 
uit de kast als uitdragers van een regionale identiteit. 

Al met al torent PM qua identiteitszelfverzekerdheid uit boven CDV. Zo is in 
CDV de verzoening propagerende communitarist Etzioni graag gezien, terwijl 
PM-auteurs eerder inspiratie putten uit de confrontatieleer van Huntington, 
die zelfbewuste cultuurruimten predikt. Van een ideologische ontwikkeling 
door de jaren heen is in PM nauwelijks sprake. Na het reeds genoemde WK voet-
bal van 2006, tijdens hetwelk het linkse identiteitsvertoog hoegenaamd wordt 
doorbroken, lijken vooral de standpuntbepalingen inzake natie en multicultu-
ralisme te cementeren. De felheid maakt daarbij ruimte voor een gematigder 
toonzetting. Hierdoor verwijdert PM zich enigszins van de rechterflank – iets 
waar het opkomend rechtspopulisme later in de onderzoeksperiode niets aan 
lijkt te veranderen.  

Ideologisch gezien is CDV weinig beweeglijker. Het blijft onverminderd een 
kuyperiaans bolwerk dat wars is van gecentraliseerde identiteit. De enige gro-
te ontwikkeling is de herpositionering jegens het multiculturalisme, waardoor 
het Nederlandse blad meer opschuift naar de anti-cultuurrelativistische op-
stelling van PM. Daar blijft het echter ook bij. Latere pogingen van onder meer 
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Buma om ook wat betreft natie, Leitkultur en christelijkheid meer richting een 
minder relativerende houding à la PM op te schuiven, stranden. CDV houdt in 
het algemeen liever een slag om de arm en weigert mee te doen aan al wat te 
veel afwijkt van de historisch gegroeide christendemocratische opvattingen in 
Nederland. 

Bovenstaande observaties indachtig, kan men samenvattend concluderen 
dat (de schijn van) overwegende consensus overheerst in de beide tijdschrif-
ten. Ofschoon de CDV-bijdragen relatief gezien meer speldenprikken uitdelen 
aan de moederpartij dan PM doet, zijn de interne discussies in beide bladen 
beperkt. Een andere conclusie is de constatering dat de ingenomen stelling-
namen door de jaren niet wezenlijk veranderen. Bijgevolg is de in de bladen 
gepresenteerde visie op identiteit minder facetrijk dan op voorhand werd aan-
genomen. Het grootste verschil tussen CDV en PM schuilt in de toonzetting, 
die goeddeels vanuit cultuurhistorisch oogpunt te verklaren valt – enkel ten 
aanzien van de thema‘s natie, Leitkultur, regio en Europa wijken de positione-
ringen ook inhoudelijk bovengemiddeld van elkaar af. 

Een direct meetbare invloed van het rechtspopulisme op de ideologische 
positionering is niet hard te maken. Wel valt uit de artikelen af te leiden dat 
CDV en PM gelijkaardig op het zich veranderende politieke klimaat reageren. 
In plaats van zich aan het rechtspopulisme aan te passen, dragen beide bladen 
versterkt hun ‘herbronde‘ identiteitsstandpunten uit – en dat niet zelden met 
een behoorlijke portie positiviteit. De hoofdconclusie van het onderzoek mag 
dan ook heten dat de tijdschriften hun antwoorden op het identiteitsvraagstuk 
zoeken in eigen vast geworteld gedachtegoed, en dus niet zozeer in de adaptie. 
In die zin gedragen CDV en PM zich waarlijk als conservatieve hoeders van 
(hun interpretatie van) het christendemocratische gedachtegoed.

Met de verschaffing van deze inzichten heeft het onderzoek zijn doelstel-
ling behaald om ‘een geschiedkundige bijdrage te leveren aan de rudimentai-
re kennis over de Nederlandse en Duitse christendemocratie in relatie tot het 
thema identiteit‘. Met gepaste deemoed moet nochtans worden opgemerkt dat 
voor een daadwerkelijke ontstijging van het rudimentaire kennisniveau meer 
navorsing noodzakelijk is. De verschafte inzichten beperken zich namelijk tot 
de standpuntbepalingen van (een deel van) het intellectuele kader beider par-
tijen. Daarmede representeert het onderzoek slechts een fractie van al wat on-
der ‘christendemocratie in Nederland en Duitsland‘ valt te verstaan. 
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Voor de verkrijging van een vollediger beeld is een ruimere onderzoeksop-
zet gewenst, dat wil zeggen een verbreding van de bronnen. Ideologische po-
sitioneringen manifesteren zich immers niet uitsluitend in CDV en PM, maar 
evengoed op partijcongressen, symposia, in media-uitingen, debatten, interne 
beraadslagingen enzovoort. Toekomstig onderzoek van dergelijke (redactio-
neel minder opgeschoonde) bronnen kan de alhier gepresenteerde inzichten 
aanvullen, en zodoende meer recht doen aan de historische realiteit. Een daar-
opvolgende stap zou de toevoeging van andere christendemocratische partijen 
kunnen zijn. Alzo kan het vergelijkend kader worden uitgebreid. Aan de legiti-
matie voor zulk of soortgelijk vervolgonderzoek is in elk geval geen gebrek; zo-
als het zich laat aanzien, blijft het thema identiteit namelijk ook in de komende 
jaren een politiek-maatschappelijk discussiethema van de eerste orde. 





Deutsche Zusammenfassung 

Einleitung 
Anfang März 2017, kurz vor den Parlamentswahlen in den Niederlanden, 
sprach Sybrand Buma, der Spitzenkandidat des Christen-Democratisch Appèl 
(CDA), sich dafür aus, dass niederländische Grundschüler im Unterricht wieder 
die Nationalhymne lernen sollten. Bumas in der Zeitung De Telegraaf veröffent-
lichte Aussage wirbelte eine Menge Staub auf; manche betitelten sie als natio-
nalistisch und populistisch. Anderthalb Monate später geschah in Deutschland 
Ähnliches: Thomas de Maizière präsentierte in der Bild am Sonntag unter dem 
Titel Wir sind nicht Burka die »10 Thesen deutscher Leitkultur«. Genauso wie in 
den Niederlanden erregte der unorthodoxe Wahlkampf-Artikel mediale Auf-
merksamkeit. Neben Lob erntete de Maizière, Bundesinnenminister und Mit-
glied der Christlich-Demokratischen Union (CDU), Kritik.

Beide Beispiele weisen nicht nur eine Parallelität hinsichtlich des Kontex-
tes auf, sondern indizieren auch, wie stark sich die Christdemokraten in beiden 
Ländern Mühe geben, einen Anspruch auf das Thema Identität zu erheben. Im 
Hinblick darauf wäre es allerdings zu einfach, beide Medienoffensiven ledig-
lich aus einem wahlkampftechnischen Blickwinkel zu erklären. Letztendlich 
müssen die beiden Parteien ihren Kurs auch mit ihrem ideologischen Hinter-
grund in Einklang bringen und legitimieren können. Genau diese ideologische 
Positionierung bildet das Hauptthema der vorliegenden Masterarbeit, welche 
die Artikel zum Thema Identität aus den parteinahen wissenschaftlichen Insti-
tuten beider Parteien unter die Lupe nimmt. 

Die Textauswahl für diese Attitüde-Studie zum Thema Identität fußt auf 
vier Gründen: Erstens ist die Identitätsthematik in beiden Nachbarländern 
besonders aktuell. Zweitens könnte eine derartige Studie relevante Erkennt-
nisse über die Art und Weise verschaffen, wie sich etablierte Mitteparteien 
innerhalb eines Umfeldes erheblich wachsender Konkurrenz zu Themen wie 
Identität verhalten. Eine dritte Rechtfertigung liegt in der Begründung, dass 
die christdemokratische Ideologie zum Thema Identität diffus und vielfältig 
interpretierbar ist. Viertens fehlen in der heutigen Historiographie Studi-
en, die sich mit dem Verhältnis zwischen Identität423 und Christdemokratie 

423 Unter Identität wird im Rahmen dieser Masterarbeit externe Identität verstanden: 
die Sicht auf Identität im Allgemeinen. Also nicht die parteiinterne Identität, die 
sich nur mit dem eigenen Charakter der Partei befasst. 
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auseinandersetzen sowie ein deutsch-niederländischer Vergleich zu diesem  
Thema. 

Mit Blick auf die Parallelen und auch einige Unterschiede zwischen beiden 
Schwesterparteien wäre eine komparative Studie zum Aufzeigen der ideolo-
gischen Kursentwicklungen wünschenswert. Deswegen setzt sich diese Mas-
terarbeit als Ziel, einen historischen Beitrag zum rudimentären Wissen über 
die deutsche und niederländische Christdemokratie im Verhältnis zum Thema 
Identität zu leisten. Aus dieser Zielsetzung ergibt sich die folgende Hauptfrage: 
Wie entwickelten sich die internen Diskussionen über die Identitätsfrage innerhalb der 
wissenschaftlichen Zeitschriften der CDU und des CDA zwischen 2000 und 2017 und wel-
che inhaltliche Bedeutung wurde dabei Identität beigemessen? 

Das Fundament der politikhistorischen Masterarbeit beruht primär auf 
Quellenforschung. Die Quellen sind die Artikel, die aus den wissenschaftli-
chen Zeitschriften der parteinahen Institute stammen: das niederländische 
Wetenschappelijk Instituut (WI) und die deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS). Im Konkreten betrifft dies die Zeitschriften Christen Democratische Ver-
kenningen (CDV) und Die Politische Meinung (PM). Die beiden Blätter wollen 
gesellschaftliche Themen aufgreifen, wobei die CDV parteikritischer zu sein 
scheint und die PM expliziter das christliche Menschenbild als Leitfaden aner-
kennt. Die Quellenforschung analysiert alle Artikel, die sich zum Thema Identi-
tät äußern. Methodisch orientiert sie sich an den folgenden Identitätsthemen: 
Individualisierung, Multikulturalismus, Nation, Christentum, Verfassung, Leit-
kultur, Region, Europa und Inklusion & Veränderlichkeit.

Individualisierung
Für beide Blätter kann eine negative Bewertung der Individualisierung konsta-
tiert werden. Dabei schlägt vor allem die CDV Alarm gegen den angeblich vor-
stoßenden Individualismus. Dries van Agt, Ministerpräsident a.D., vergleicht 
den »hyperindividualisme« sogar mit einem bösartigen Geschwulst. Somit ist 
das Thema relevant für die Mitgestaltung des christdemokratischen Profils. 
Die CDV hat nämlich eine starke antithetische Positionierung dem liberalen 
Individualismus gegenüber. Dabei vergleichen manche CDV-Autoren die Lage 
mit dem Kampf gegen die Liberalen während des 19. Jahrhunderts. In der PM 
fehlen ähnliche Angriffe auf den Liberalismus, da die deutsche Christdemokra-
tie sich im ideologischen Sinne mit dem (konservativen) Liberalismus identi-
fiziert. 
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Ein anderer Unterschied betrifft die angewandte Argumentation. Um das 
Jahr 2002 übten vor allem Konservative und Theologen in der PM Kritik am 
Individualismus, der eine Bedrohung für die gesellschaftlichen Institutio-
nen, insbesondere für die Familie, bilde. Dabei wurde die Familie als letztes  
Bollwerk gegen die Individualisierung dargestellt. Eine derartig dichotomi-
sche Skizzierung, in der die traditionelle Familie im Mittelpunkt steht, kommt 
in der CDV nicht vor. Es fällt auf, dass in der PM die antiindividualistische 
Kritik schon um das Jahr 2002 ihren Höhepunkt erreichte. Daraufhin schenk-
te die PM dem Thema Individualismus nur noch wenig Aufmerksamkeit.  
Dennoch lehnt die deutsche Zeitschrift den Prozess der Individualisierung 
auch gegenwärtig noch ab, abweichende Meinungen sind dabei nicht vor- 
handen. 

An niederländischer Seite geht der Streit gegen eine liberal-individualisti-
sche Kultur während der ganzen Jahre uneingeschränkt weiter. Als die CDA im 
Jahre 2010 die Wahlen verlor, nahm die antiindividualistische Positionierung 
sogar zu. Vor allem Buma plädierte in der CDV für einen neuen gesellschaftli-
chen Diskurs. Er geht davon aus, dass der Durchschnittsbürger mit seiner Linie 
einverstanden sei. Buma findet im Blatt Zuspruch. Lediglich CDA-Mitglied Peter 
Cuyvers äußert scharfe Kritik, indem er seine Partei der Einschüchterung be-
schuldigt. 

Führt Individualisierung zu positiver Identitätsbildung?

PM CDV

ganz bestimmt ja keine explizite  
Meinung

nein gar nicht

Beide Blätter halten die Individualisierung für negativ, allerdings ist die CDV wegen eines konti-
nuierlichen anti-liberalen Profilierungsbedürfnisses expliziter. 

Multikulturalismus
Sowohl in der PM als auch in der CDV (seit circa 2002) betrachten die Schrift-
steller den Multikulturalismus als eine normative Ideologie. Das »Multikulti«-
Konzept sei verachtenswert, da es die verbindenden Fundamente der Gesell-
schaft untergrübe und Segregation fördere. Als Alternative für die Ideologie 
befürworten beide Zeitschriften Begriffe wie Pluralität und pluriformiteit. In 
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der PM wird das linke politische Lager bereits seit 2000 des Kolportierens be-
züglich Multikulturalismus beschuldigt; die Linken liegen dabei ständig unter 
PM-Feuer. Dies ist im niederländischen Blatt nicht der Fall. Außerdem wird in 
der CDV die Kritik am Multikulturalismus erst ab dem Jahr 2002 geäußert, als 
der neue CDA-Spitzenkandidat Jan Peter Balkenende das Phänomen für nicht 
anstrebenswert erklärt. Vor diesem Jahr ist die Positionierung der CDV nicht 
ganz klar, da sie vor allem die fast unbegrenzte Freiheit verschiedener gesell-
schaftlicher gemeenschappen betont. 

Ab 2002 fängt auch die CDV an, den Multikulturalismus zu kritisieren und 
zu dekonstruieren. Mithilfe der Lehre des versöhnenden Kommunitarismus 
plädieren CDV-Schriftsteller für die Begrenzung des Multikulturalismus und 
die Propagierung von Basiswerten. Dieser Schritt bedeutet einen klaren ideo-
logischen Bruch für die niederländischen Christdemokraten, die davor jahr-
zehntelang im Namen der Emanzipation für die nahezu absolute Freiheit von 
(eigenen) Gemeinschaften eintraten. Trotz dieser Zäsuren bleibt eine diesbe-
zügliche Diskussion in der CDV aus bzw. eine solche wird von der Redaktion 
nicht zugelassen. In der PM ist von einer ideologischen Neupositionierung 
keine Rede. Hierbei fällt auf, dass in diesem Blatt die Konfrontationstheorie 
van Samuel Huntington oft die Argumentationsbasis der anti-multikulturalis-
tischen Artikel bildet.  

Gegenmeinungen sind in der PM nicht vorhanden; alle Artikel, die sich zum 
Thema äußern, akzentuieren, dass der Multikulturalismus eine Bedrohung für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Nach der Periode von 2002–2003 wird 
kaum noch über das Phänomen geschrieben. Ab diesem Zeitpunkt gibt es einen 
gewissen überparteiischen Konsens, dass der Multikulturalismus nicht selig 
macht. Dieses verringerte Interesse gilt ebenso für die CDV, mit der Ausnahme, 
dass um das Jahr 2011 – als der CDA an einer von der rechtspopulistischen PVV 
geduldeten Regierung teilnimmt – das Thema noch einmal behandelt wird. Mit 
Blick auf die ideologische Transformation bemühen sich die Schriftsteller, den 
Unterschied zwischen der (positiven) pluriformiteit und dem (negativen) Multi-
kulturalismus zu erklären. Obwohl das CDA-Einwandererkollektiv CDA Kleurrijk 
kritisch ist, hält der Kommentar sich auch dann in Grenzen.
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Führt Multikulturalismus zu positiver Identitätsbildung?

CDV vor ± 2002 CDV ab ± 2002 PM

ganz bestimmt ja keine explizite  
Meinung

nein gar nicht

Vor circa 2002 ist die CDV-Positionierung unklar. Nachher lehnt die niederländische Zeitschrift 
genauso wie die PM den Multikulturalismus ab, wobei die CDV aufgrund ihrer ideologischen Neu-
positionierung etwas reservierter ist als die PM. 

Nation
Die Deutung der Nation unterscheidet sich in der PM stark von der in der CDV. 
Während eine klare Mehrheit der deutschen Autoren die Nation keineswegs 
in Frage stellt und oft über deren gewünschte Normalisierung schreibt, feh-
len in der CDV Referenzen auf die niederländische Nation nahezu komplett. 
Bezüglich dieser Differenz ist es wenig erstaunlich, dass die PM oftmals eine 
direkte Kopplung zwischen Identität und Nation schafft, die CDV dahingegen 
überhaupt nicht. Im niederländischen Blatt bewertet man die Akzentuierung 
der Nation als Identitätsbeschaffer sogar als problematisch, nationalistisch 
und daher als »unchristdemokratisch«.

Die allgemeine Meinung in der PM ist völlig konträr zu der in der CDV. Im 
Lichte der deutschen Vergangenheitsbewältigung plädieren die Schriftsteller 
für einen gesunden Blick auf das bundesrepublikanische Vaterland. Die deut-
schen wollen das angeblich von linken Parteien auferlegte Schuldgefühl los-
werden und rufen demzufolge auf, die postnationale Tabuisierung zu brechen. 
Es ist wenig befremdlich, dass ein gleichartiges Normalisierungsbedürfnis in 
der CDV nicht zu Papier gebracht wird, schließlich wird die niederländische 
Geschichte nicht von einer Nationssuche gekennzeichnet. Eine Aufwertung 
der niederländischen Nation wäre dementsprechend eher eine »Abnormalisie-
rung« als eine Normalisierung. 

Nach der WM 2006, bei der die deutschen Fans eine Art patriotischen Stolz 
zeigen, wächst die nationale Selbstsicherheit in der PM solchermaßen, dass die 
Autoren polemische Plädoyers gegen links nicht mehr für notwendig halten. 
Seitdem verkünden die PM-Artikel ein äußerst positives nationales Selbstbild. 
Die vorherige anti-postnationale Stimmung ist verschwunden. In der CDV 
scheitert der Versuch Bumas, ein ähnlich positives Bild der niederländischen 
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Nation zu etablieren. Die Autoren der CDV weigern sich, die Nation als Iden-
titätsbezugspunkt anzuerkennen und bewerten alle Schritte, die dazu führen, 
nach wie vor als »kleinbürgerlich« und »nationalistisch«.

Bestimmt die Nation Identität?

PM CDV

ganz bestimmt ja keine explizite 
Meinung

nein gar nicht

Aus der CDV-Ablehnung der Nation als expliziten Identitätsbeschaffer ergibt sich, dass das nie-
derländische Blatt eine andere Positionierung hat als die PM, die die Normalisierung der deut-
schen nationalen Identität anstrebt. 

Kultur: Christentum
Hinsichtlich des christlich-inspirierten Charakters beider Blätter ist es nicht 
verwunderlich, dass CDV und PM dem Christentum überdurchschnittlich viel 
Aufmerksamkeit schenken. Infolgedessen verbinden die Zeitschriften die nie-
derländische, deutsche und europäische kulturelle Identität regelmäßig mit 
christlichen Traditionen, sei es, dass die Identitätsverwurzelung nie exklusiv 
christlich ist; die Autoren benennen das Christentum fast immer in Zusam-
menhang mit anderen Quellen wie Judentum, Antike, Humanismus und Auf-
klärung. 

Trotz dieser inhaltlichen Übereinkunft fällt auf, dass die PM die identitäts-
bringende Kraft des Christentums viel stärker betont als die CDV. Die deut-
schen Artikel indizieren die christliche Identität nicht nur als »bildend« für 
die deutsche Identität, sondern auch als »maßgebend«, »entscheidend« und 
»prägend«. Derartig verstärkende Begriffe sind in der CDV jedoch kaum an-
zutreffen. Die CDV-Autoren sind in dieser Hinsicht zurückhaltender, da sie 
befürchten, Nichtgläubige auszugrenzen. In der niederländischen Zeitschrift 
schreibt man zwar über die christlichen Wurzeln der niederländischen Kul-
tur, aber man behauptet bewusst nie, dass die niederländische Kultur an sich 
christlich ist. In der PM ist eine solche Reserviertheit beschränkter. 

Im Grunde ändert sich dieser Unterschied nicht. Nur Buma und der CDA-
Abgeordnete Pieter Heerma versuchen 2016 die Grenzen abzutasten, indem 
sie in ihrem CDV Artikel eine Neuorientierung an einer dominanten jüdisch-
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christlichen Kultur vorschlagen. Während in der PM eine solche Äußerung bei 
manchen Autoren eher auf Zuspruch stoßen würde, lehnt das niederländische 
Blatt die Idee komplett ab. 

Bestimmt das Christentum Identität?

PM CDV

ganz bestimmt ja keine explizite 
Meinung

nein gar nicht

Beide Zeitschriften erkennen den identitätsstiftenden Einfluss des Christentums an, die CDV ist in 
dieser Hinsicht allerdings etwas zurückhaltender. 

Kultur: Verfassung
Mit Blick auf eine potentielle identitätsbringende Wirkung der Verfassung 
(oder Grondwet) sind beide Zeitschriften sich einig: trotz ihrer Historizität und 
Autorität sei die Verfassung nicht in der Lage, eine eigenständige Identität 
zu schaffen – selbst wenn die Autoren in der CDV und PM die Verfassung als 
wichtiges juristisches (an deutscher Seite auch als christlich-inspiriertes) Do-
kument schätzen. Von einer Entwicklung ist in keiner der beiden Zeitschriften 
die Rede. 

In der PM betont man, dass der Verfassungspatriotismus in seiner ursprüng-
lichen Form zwar in Ordnung sei, nicht aber der universalistische Verfassungs-
patriotismus Habermas‘scher Prägung. Die Deutung des linken Philosophen 
Jürgen Habermas sei schließlich »postnational«, »elitär« und »blutleer«. Die 
Verfassung könne die nationale Identität nicht ersetzen, so die PM. An nieder-
ländischer Seite wird wenig über die Verfassung oder den grondwetpatriottisme 
geschrieben; dieser letztere deutsche Begriff kommt kaum vor. Ebenso wenig 
wird der niederländischen Verfassung eine identitätsbringende Natur beige-
messen, da ihr »bezieling« fehle. 
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Bestimmt die Verfassung Identität?

PM  CDV

ganz bestimmt ja keine explizite  
Meinung

nein gar nicht

Weder CDV noch PM erkennt die Verfassung als Identitätsquelle an.

Kultur: Leitkultur
Ein anderes eher deutsches Konzept, das in der niederländischen Zeitschrift 
spärlich Widerhall findet, ist das Leitkulturkonzept. Den Bemühungen des 
WI-Direktors Ab Klink zum Trotz wird die Leitkultur in der CDV nie wirklich 
ausführlich besprochen – lediglich am äußersten Rande anderer Diskussionen. 
Infolgedessen entsteht der Eindruck, dass die Idee einer Leitkultur nicht mit 
dem christdemokratischen Diskurs in den Niederlanden zu vereinen ist. Da al-
lerdings allgemeine Kritik an einer Leitkultur fernbleibt, lässt sich die CDV am 
besten der Kategorie »keine explizite Meinung« zuordnen.  

Die PM steht der Leitkultur ganz anders gegenüber. Dies zeigen die Arti-
kel zu dem Thema ab 2001. In Folge der vom CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden  
Friedrich Merz im Bundestag angekurbelten Leitkulturdebatte erscheinen vie-
le PM-Artikel, die die Benennung einer deutschen Leitkultur befürworten; sie 
könne (vor allem Migranten) Identitätsklarheit beschaffen. Dabei distanzieren 
die PM-Autoren sich stark von einem angeblich linken Diskurs, der jede Leit-
kulturdiskussion tabuisiere und als gefährlich einzustufen sei. Hierdurch steht 
in den früheren Jahren nicht so sehr der Inhalt einer Leitkultur, sondern viel-
mehr der Diskussionsprozess im Mittelpunkt. 

Während auf niederländischer Seite keine Entwicklung zu verzeichnen ist, 
ändern sich die PM-Beiträge ab 2006. Seit diesem Zeitpunkt, als die CDU/CSU 
mit der SPD koaliert (2005–2009), ist die Leitkultur gesellschaftlich kein Tabu-
begriff mehr. Dies führt auch dazu, dass die antisozialistische Attitüde in der 
PM weniger prononciert ist; verschiedene SPDler dürfen im Blatt sogar leitkul-
turkritische Artikel veröffentlichen. Nichtsdestotrotz bewerten die Autoren 
in den nächsten Jahren eine Leitkultur weiterhin positiv. Inhaltlich entstehen 
dabei verschiedene Variationsvorschläge: europäische Leitkultur, offene Leit-
kultur, gemeinsame Leitkultur und neue Leitkultur. 
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Bestimmt die Leitkultur Identität?

PM CDV

ganz bestimmt ja keine explizite 
Meinung

nein gar nicht

Die PM betrachtet die Leitkultur als einen wertvollen Identitätsbeschaffer. Die CDV demgegen-
über hat wenig Affinität zum Begriff und äußert sich dazu kaum. 

Regionale Identität
Im Gegensatz zur PM scheint die CDV Schwierigkeiten mit dem regionalen Ruf 
ihrer Mutterpartei zu haben. »Christdemokraten sollen nicht den Verdacht 
nähren, dass sie sich nur an der Provinz orientieren«, meldet die CDV-Redak-
tion. Aus diesem Grund berichtet das niederländische Blatt selten über die Re-
gion. Wenn die Region zur Sprache kommt, dann steht sie in der CDV meistens 
in Bezug zum Thema Reformierung der Verwaltungsschichten – also nicht zur 
Identität. Obwohl der neue WI-Direktor Rien Fraanje im Jahr 2016 als erster die 
regionale Identität anerkennt, ist das allgemeine Interesse an der identitätsbe-
schaffenden Wirkung regionaler Identität äußerst gering.

Im deutschen Blatt propagieren die Autoren hingegen den großen Wert re-
gionaler Identitäten. Im Allgemeinen überwiegt im Hinblick auf dieses Thema 
Stolz. Unter dem deutschen Emotionsbegriff »Heimat« versteht die PM einen 
Identitätseckstein, »das, was Maß gibt«. Dies ändert sich nicht; die Heimatliebe 
bleibt stark – im Kontrast zur niederländischen Region-Allergie. 

Bestimmt die Region Identität?

PM CDV

ganz bestimmt ja keine explizite  
Meinung

nein gar nicht

Während die PM einen Lobgesang auf den identitätsbeschaffenden Wert der Region (Heimat) an-
stimmt, ist die CDV auf dieser Ebene zurückhaltender.  
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Europäische Identität 
Die Distanz, die die CDV beim Thema regionale Identität schafft, lässt sich auch 
beim Thema europäische Identität erkennen. Zwar halten die CDV-Autoren 
Europa für eine nützliche (Werte-)Gemeinschaft, aber nicht für einen stabilen 
Identitätsbringer. Man zweifelt im niederländischen Blatt sogar daran, ob es 
sowas wie eine europäische Identität gibt. Im deutschen Blatt ist die Positio-
nierung einer anderen Natur: Dort gibt es eine enge Verflochtenheit zwischen 
der deutschen und der europäischen Identität. Für PM-Autoren bedeutet Euro-
pa Identität. 

Diese Differenz weist nicht unbedingt auf eine potentiell euroskeptischere 
Attitüde auf niederländischer Seite hin, sondern legt eher einen wesentlichen, 
historisch gewachsenen Unterschied zwischen der deutschen und niederländi-
schen Christdemokratie bloß: Seit Adenauer fungiert Europa für die deutschen 
Christdemokraten als Rechtfertiger eigener Argumente und eigenen Handelns. 
Dementsprechend betont die PM auch beim Thema Identität die nahezu unzer-
trennliche Beziehung zwischen der deutschen und europäischen Identität. So 
wird geschrieben: »die deutsche (in ihr die europäische) Kultur (…)«. 

Obwohl dies nicht bedeutet, dass die beiden Identitäten nach PM-Auffas-
sung die gleichen sind, steht außer Frage, dass die PM von Europa als Identitäts-
bringer ausgeht. Die niederländische Christdemokratie kennt keine derartig 
starke Tradition, bei der Europa die eigene Identität rechtfertigen muss. Daher 
kategorisiert die CDV Europa mehrheitlich nicht als Beschaffer von Identität.

 
Bestimmt Europa Identität?

PM CDV

ganz bestimmt ja keine explizite 
Meinung

nein gar nicht

Für die PM ist die europäische Identität mit der deutschen verflochten. Die CDV erkennt einen 
direkten Einfluss der europäischen Identität nicht als solchen an. 

Inklusion und Veränderlichkeit 
Hinsichtlich des Themas Inklusion sind die Positionierungen beider Zeitschrif-
ten identisch. CDV und PM lehnen eine geschlossene, abgegrenzte Identität ab. 
Dabei referiert man an deutscher Seite auf die eigene dunkle Vergangenheit. 
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Trotz der inhaltlichen Übereinkünfte fällt auf, dass die CDV ihre Inklusions-
botschaft mit Verweis auf die christliche Tradition optimistischer und hoff-
nungsvoller präsentiert als die PM. In der CDV warnt man dabei vor Nostalgie, 
während die PM stilmäßig konservativer und nüchterner zu sein scheint. 

Was die Sicht auf die Veränderlichkeit von Identität betrifft, ist keine der 
beiden Zeitschriften der Auffassung, dass Identität essentialistisch und dem-
entsprechend unveränderlich ist. Laut den Autoren sei Identität eine flexible 
und veränderliche Konstruktion. Nichtsdestotrotz stößt die Identitätsfluidität 
in der PM früher an ihre Grenzen als in der CDV. Die (huntingtonischen) Auto-
ren des Blattes wehren sich nämlich gegen den Kulturrelativismus, der den ei-
genen Kulturraum (also die kollektive Identität) teilweise bedrohe. Aus diesem 
Grund ist die PM defensiver als CDV. 

Ist Identität inklusiv und veränderlich?

 CDV PM CDV
 Inklusion Veränder-
  lichkeit

PM
Veränderlich-

keit

ganz bestimmt ja keine explizite 
Meinung

nein gar nicht

CDV und PM sind beide Befürworter einer offenen Identität. Zugleich glauben beide Zeitschriften 
an die Veränderlichkeit von Identität, obwohl die PM ein wenig zurückhaltender ist.

Fazit 
Die Hauptfrage der vorliegenden Masterarbeit lautet: Wie entwickelten sich die 
internen Diskussionen über die Identitätsfrage innerhalb der wissenschaftlichen Zeit-
schriften der CDU und des CDA zwischen 2000 und 2017 und welche inhaltliche Bedeu-
tung wurde dabei Identität beigemessen? Da die Frage zweiteilig ist, wird dieser 
Teil sich einerseits mit der »Entwicklung interner Diskussionen«, andererseits 
mit der »inhaltlichen Auslegung« von Identität befassen. 

In Bezug auf die internen Diskussionen lässt sich schlussfolgern, dass wäh-
rend der betrachteten Periode (2000–2017) eine klare interne Identitätsdiskus-
sion in beiden Zeitschriften fehlt. Weder in der CDV noch in der PM machen 
die Autoren einander die Hölle heiß. Diese Feststellung deutet zwar nicht auf 
ein Entbehren divergierender Meinungen zum Thema Identität, aber schon auf 
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ein Fehlen von wirklichen Polemiken untereinander. Anscheinend überwiegt 
der akademische Inhalt eines potentiellen Federkriegs. Durch dieses Fehlen in-
terner Zwietracht könnte der Eindruck allgemeiner Einstimmigkeit entstehen. 

Hinsichtlich dieser Konstatierung darf man allerdings nicht die Tatsache 
aus den Augen verlieren, dass die Redaktionen beider Blätter einen großen 
steuernden Einfluss haben; sie bestimmen, welche Autoren gefragt werden 
und welche Artikel erscheinen. Darüber hinaus sind vor allem in der CDV die 
Redakteure Urheber vieler Artikel. Dabei erweisen sie sich als parteikritischer 
als ihre PM-Kollegen. In dem Sinne stimmt das Bild einer parteikritischen CDV 
und einer eher parteinahen PM mit den Quellen überein. 

Während der ganzen Jahre lässt sich keine klare Zunahme von Artikeln zum 
Thema Identität gewahren. Mit Blick auf die inhaltlichen Auslegungen gibt es je-
doch schon einige prägnante Übereinkünfte. Im Kern verstehen beide Blätter 
Identität als eine veränderliche, offene Konstruktion. Dabei vertreten sowohl 
CDV als auch PM zusammen die Meinung, dass »die« Identität als solche nicht 
existiert. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Unterschiede zwischen beiden 
Zeitschriften, die meistens mit einer andersgearteten Betonung verschiedener 
Identitätsthemen zu tun haben. Im Grunde genommen gilt die PM auf der Iden-
titätsebene als selbstbewusster als die CDV, vor allem was die Themen Nation, 
Leitkultur und Christentum betrifft. 

Diese Differenz beruht größtenteils auf den unterschiedlichen politisch-
kulturellen Kontexten, auf denen beide Blätter fußen. Die CDV ist in einem 
Land von historischen Minderheiten und ohne eine dominante Kultur verwur-
zelt. Außerdem gilt ihre Mutterpartei historisch als Emanzipationspartei kon-
fessioneller Minderheitsströmungen. Deshalb hat das Blatt wenig Affinität zur 
Idee einer homogenen oder zentralisierten Kultur. Im deutschen Kontext fin-
det die Akzentuierung einer Art Ursprungskultur dahingegen mehr Zuspruch. 
Zudem gilt die deutsche Politik mit ihrer traditionellen Links-Rechts-Trennung 
als polarisierter als die niederländische. Mit dieser Erkenntnis müsse man den 
PM-Konfrontationskurs dem linken Lager gegenüber, bei Themen wie Multi-
kulturalismus, Nation, Leitkultur und Verfassungspatriotismus, verstehen. 

Obwohl das anti-linke PM-Profilierungsbedürfnis aufgrund der linken (und 
gesellschaftlichen) Akzeptanz einiger christdemokratischer Standpunkte an-
hält, trägt sie dazu bei, dass das deutsche Blatt selbstbewusster auftritt als die 
gemäßigter erscheinende CDV. Nicht umsonst umarmt die CDV den versöh-
nenden Kommunitarismus, während viele PM-Autoren sich von der Konfron-
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tationslehre Huntingtons inspirieren lassen. Nur beim Thema Individualisie-
rung fährt die niederländische Zeitschrift einen Konfrontationskurs, und zwar 
gegen den Liberalismus. In der PM fehlen dahingegen anti-liberale Beiträge, da 
die deutsche Christdemokratie sich zum Teil als liberal versteht. Auch bei an-
deren Themen, wie zum Beispiel Christentum und Europa, sorgt die historisch 
gewachsene Konstellation dafür, dass die PM viel stärker deren identitätsbrin-
gende Wirkung zur Schau trägt. 

Auffällig ist die Tatsache, dass die CDV sich derartig stark von der Idee der 
Nation und Region als Identitätsbringer distanziert – oder sich nicht dazu äu-
ßert. Obwohl Fraktionschef Buma versucht, die Nation positiver zu bewerten, 
verweigert sich die Zeitschrift, ihm zu folgen. In der PM führt die christde-
mokratische Positionierung in der Vergangenheitsbewältigungsdebatte just zu 
einem nationalen Normalisierungsdrang. Hinsichtlich regionaler Identität ist 
der Unterschied ebenso groß. Da scheint die CDV sich für den regionalen Ruf 
des CDA zu schämen, während die PM die regionale Identitätsverwurzelung 
schätzt und diese unter dem Nenner der Heimat propagiert. 

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass es in beiden Zeitschriften 
einen (Schein eines) ideologischen Konsensus gibt. Ideologische Entwicklun-
gen finden kaum statt. Nur die CDV ändert ihre Sichtweise auf den Multikul-
turalismus ab 2002. Die größten Differenzen zwischen beiden Blättern lassen 
sich vor allem in unterschiedlichen stilmäßigen Akzentuierungen finden, 
welche sich allerdings größtenteils kulturell und historisch begründen lassen. 
Nur bei den Themen Nation, Leitkultur, Region und Europa gibt es überdurch-
schnittliche inhaltliche Unterschiede. Weiterhin konnte ein direkter Einfluss 
des Rechtspopulismus auf die Positionierungen beider Blätter nicht festgestellt 
werden. 

Deshalb gilt folgendes als Hauptschlussfolgerung: CDV und PM suchen ihre 
Antworten auf die Identitätsfrage im eigenen, traditionellen Gedankengut, 
nicht in dessen Anpassung. Somit verhalten sich die zwei Zeitschriften wahr-
lich als konservative Hüter (der eigenen Interpretation) der christdemokrati-
schen Lehre. Mit der Beschaffung dieser Erkenntnisse hat diese Masterarbeit 
ihr Ziel erreicht, in dem Sinne, dass sie einen historischen Beitrag geleistet hat 
zum rudimentären Wissen über die deutsche und niederländische Christdemo-
kratie im Verhältnis zum Thema Identität.

In aller Bescheidenheit muss allerdings angemerkt werden, dass für ein 
vollständigeres Wissen zum Kombinationsthema Christdemokratie und Iden-
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tität eine Erweiterung der Forschungsquellen wünschenswert ist. Letztendlich 
verkörpern bzw. spiegeln CDV und PM nicht die ganze ideologische Entwick-
lung der Christdemokratie in den Niederlanden und Deutschland wider. Zu-
künftige Forschung könnte andere Quellen wie Parteigipfel, (online) Medien-
Äußerungen, interne Beratschlagungen und so weiter miteinbeziehen. Ein 
darauffolgender Schritt wäre die Erweiterung auf andere christdemokratische 
Parteien zur Ausschmückung des komparativen Rahmens. An Legitimations-
gründen derartiger Folgestudien wird es in jedem Falle nicht fehlen, denn auch 
in den kommenden Jahren wird Identität ein politisch-gesellschaftliches Dis-
kussionsthema ersten Ranges bleiben.
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Schriften aus dem Haus der Niederlande

Diese Masterarbeit setzt sich als Ziel, einen historischen Beitrag zum rudimen-
tären Wissen über die deutsche und niederländische Christdemokratie im Ver-
hältnis zum Thema Identität zu leisten. Aus dieser Zielsetzung ergibt sich die 
folgende Hauptfrage: Wie entwickelten sich die internen Diskussionen über die 
Identitätsfrage innerhalb der wissenschaftlichen Zeitschriften der CDU und des 
CDA zwischen 2000 und 2017 und welche inhaltliche Bedeutung wurde dabei 
Identität beigemessen? Die Quellenforschung analysiert Artikel, die sich zum 
Thema Identität äußern. Methodisch orientiert sie sich an den folgenden Iden-
titätsthemen: Individualisierung, Multikulturalismus, Nation, Christentum, Ver-
fassung, Leitkultur, Region, Europa und Inklusion & Veränderlichkeit.

Christendemocratie en identiteit. Nederland en Duitsland  
vergeleken (2000–2017) 
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