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In dit artikel gaat Ab Klink, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor 

het CDA, in op het debat rond asielbeleid en integratie in Duitsland. Hij geeft 

de kernbezwaren van de CDU/CSU weer tegen een uiteindelijk met veel tumult 

afgestemde ontwerp-Vreemdelingenwet van de regering-Schröder. Deze wet be

oogde onder meer de toelating van geschoolde immigranten om het verminder

de arbeidsaanbod te compenseren. Volgens de CDU/CSU worden hiermee funda

mentele hervormingen van de arbeidsmarkt uit de weg gegaan en is een breder 

beleid nodig dat bijvoorbeeld gezinspolitiek omvat. Ook de immigratiepolitiek 

is in die opvatting meer dan een kwestie van de juiste beroepsvaardigheden. In 

dat kader is een met veel emoties beladen debat ontstaan over de begrippen 

Leitkultur en Integrationspotential. Klink gaat het verloop van dit debat na en 

confronteert de opvattingen van Merz en de CDU/CSU met die van de uit Syrië 

afkomstige hoogleraar Basam Tibi. Tibi vindt dat het debat over onopgeefbare 

waarden van de Europese Leitkultur dient te gaan en bepleit uit angst voor de 

politieke Islam een scherpe scheiding tussen geloof en politiek. Volgens Ab 

Klink laat Tibi hiermee een belangrijke mogelijkheid onbenut om moslims van 

binnenuit en vanuit hun eigen religie aansluiting te laten vinden met de 

Europese Leitcultur van democratie en vrijheidsrechten. Juist deze uiterst zin

volle en relevante optie komt aan de orde in het pas verschenen WI-rapport 

Investeren in integratie, reflecties rond diversiteit en gemeenschappelijkheid. 

In Duitsland is de afgelopen jaren een intensief debat gevoerd over het asielbeleid 

en over integratie. Beide hangen natuurlijk ook in Duitsland nauw met elkaar sa

men. Neem de Vreemdelingenwet die de regering-Schröder ontwierp. Die wet be

oogt tegemoet te komen aan de behoefte van het bedrijfsleven aan goed geschoold 

personeel. De beter geschoolde migranten zouden een Green Card moeten kunnen 

krijgen als er aantoonbaar behoefte aan hun inzet is. De ontwerp-Vreemdelingenwet 

is op andere punten restrictiever: kinderen van migranten bijvoorbeeld komen na 

hun 12e levensjaar niet meer in aanmerking voor gezinshereniging. Op die ma

nier wil de Duitse regering een einde maken aan de praktijk van allochtone ou

ders om hun kroost in de kwetsbare puberale leeftijd terug te sturen naar het 

land van herkomst. Deze ouders willen zo 'verwesterlijking' van hun kinderen ver

mijden. Gevolg is natuurlijk wel dat er leer-, taal- en integratieachterstanden ont-
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staan. Reden voor de Duitse politiek om er paal en perk aan te stellen. 

Verzet CDU/CSU tegen ontwerp-Vreemdelingenwet 

De CDU;CSU heeft zich tegen het wetsvoorstel gekeerd (in weerwil van partijge

noot Rita Süssmuth, die veel meer op de hand is van de huidige regering). Dat is 

de CDU;CSU niet in dank afgenomen door de top van het bedrijfsleven. 

Ondernemingen willen goed geschoold personeel, desnoods van over de verre 

grenzen. De christen-democraten trotseerden die kritiek. Niet dat zij tegen een ar

beidsmigratiepolitiek zijn. Maar die politiek moet wel ingebed zijn in een breder 

beleid. Zo blijft het toch merkwaardig dat bij een werkloosheidscijfer van meer 

dan 4,5 miljoen mensen gaten op de arbeidsmarkt opgevuld moeten worden door 

migranten. Dan is er met het arbeidsmarktbeleid toch echt iets fundamenteel mis 

in een land. De route naar het buitenland is dan een te gemakkelijke weg. De bin

nenlandse problemen worden op hun beloop gelaten, omdat er als het ware een 

grensoverschrijdend ventiel is. De CDU;CSU heeft in dat verband de regering

Schröder verweten de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt achter

wege te laten. De regering koos voor een Politik mit der ruhigen Hand en koos daar

mee telkens weer de gemakkelijkste weg. Fundamentele problemen bleven 

daardoor bestaan. Van het bredere beleid dat de christen-democraten wilden, 

maakte ook de gezinspolitiek deel uit. Met een in Nederland vreemd aandoende 

openhartigheid (die naar botheid neigt) adverteerde de kandidaat van de CDU, de 

heer Rüttgers in Nordrhein-Westphalen. Op zijn affiches stond te lezen; Kinder 

statt Inder. Zo'n leus roept natuurlijk veel verontwaardigde reacties op. Die veront

waardiging is terecht. Toch wees Rüttgers wel indringend op een vraagstuk dat 

zich in bijna heel West-Europa en vooral in Duitsland en Italië voordoet. Europa 

heeft een demografisch probleem: het uitstel en afstel van het krijgen van kinde

ren hangt mogelijkerwijs wel degelijk samen met een gebrekkige gezinspolitiek, 

met gezinsstress ete. De CDU;CSU heeft erop willen wijzen dat ook dit te gemakke

lijk naar de achtergrond verdwijnt als het heil gezocht wordt in arbeidsmigratie. 

Een breder beleid wilden de christen-democraten rond het integratievraagstuk. 

Migreren is meer dan een baan krijgen, meer ook dan een verblijfsvergunning of 

paspoort ontvangen. Duitse christen-democraten zetten daarom de vereenzelvi

ging met de Leitkultur van het Westen en in zekere zin van Duitsland op de politie

ke agenda. De minister-president van Saarland, Peter Müller, spreekt in zijn rap

port over migratiebeleid (CDU;CSU 2000) niet alleen over beroepsvaardigheden, 

maar ook over de andere dimensies van het zogenaamde Integrationspotential. Het 

debat over juist deze begrippen (Leitkultur en Integrationspotential) bleek veel emo

ties op te roepen. Het bleek lastig te zijn om precies duidelijk te maken wat be

doeld werd en welk beleid ermee samen zou kunnen en moeten hangen. 

Gebrekkige precisie leidde tot veel misverstand en gaf stof tot veel debatten. Ik 
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kom daarop terug. 

Daarmee hangt een derde punt van kritiek op de ontwerp-Vreemdelingenwet sa

men: deze is, volgens de christen-democraten niet krachtig genoeg. Bijvoorbeeld 

rond de al genoemde leeftijdsgrens bij gezinshereniging: de CDUjCSU gaat de 

grens van 12 jaar te ver. De partij pleit ervoor de grens bij 10 jaar te leggen. Zo valt 

beter te voorkomen dat kinderen voor langere tijd naar familie in het land van 

herkomst teruggaan om vervolgens na enkele jaren met fikse achterstanden naar 

Duitsland terug te keren. 

Debat over Leitcultur 

De ontwerp-Vreemdelingenwet is door de Bundesrat (de Eerste Kamer, met daarin 

een meerderheid van CDUjCSU) afgestemd. Dat gebeurde met veel tumult: het 

Bundesverfassungsgericht moest er uiteindelijk aan te pas komen. Op dit moment is 

het ontwerp onderworpen aan een moeizame zogenaamde Vermittlungsausschuss. 

Regering, Bundestag en Bundesrat moeten het eens zien te worden. De emoties laai

en op gezette tijden hoog op. Het gebeurt niet alle dagen dat de gemoederen zo 

verhit raken in de Bundesrat dat er openlijk gescholden wordt. De president van 

het land en het Constitutionele Hof moesten eraan te pas komen om te beslissen 

of de wet nu wel of niet aanvaard was. Dat het debat bij de Oosterburen ingrij

pend was en is, blijkt niet alleen uit deze ontwerpwet en zijn geschiedenis: het 

blijkt niet minder uit alle tumult die is ontstaan rond het concept Leitkultur. 

De trigger tot het debat werd overgehaald door Friedrich Merz: op 18 oktober 2000 

stelde de fractievoorzitter van de CDUjCSU in de Bundestag (Tweede Kamer) dat mi

granten zich zouden moeten aanpassen aan de 'freiheitliche deutsche Leitkultur'. Een 

storm van -voorspelbare- kritiek brak los. Wat mag die Duitse Leitkultur dan wel 

zijn? Is hier geen sprake van een eng nationalisme? Betekent dit dat migranten 

hun identiteit moeten opgeven? 

In regeringskringen probeerde men het thema - met een scherp intern debat over 

de Staatsangehörigkeit (debat over dubbele nationaliteit) nog vers in het geheugen

dood te zwijgen. Na een paar dagen de kat uit de boom te hebben gekeken, meld

de de secretaris van de SPD, de heer Müntefering, zich echter aan het front. Eén 

november gaf hij een signaal af. Wat is een Leitkultuf? Is het een filosofisch begrip, 

een emotionele of een politieke term? Hoe verhoudt zich het begrip tot de elders 

bepleite tolerantie, tot de culturele diversiteit van het land? Of bedoelt Merz ei

genlijk niet meer te zeggen dan dat de Grondwet maatgevend moet zijn en door 

iedereen gerespecteerd moet worden? Dan heeft hij een open deur ingetrapt. 

!vlaar, aldus Müntefering, Merz bedoelt waarschijnlijk meer: achter het begrip 

gaat een sentiment van afschermen en buitensluiten schuil. 

De Groenen zijn nog scherper. De minister van Buitenlandse Zaken, ]oschka 

cnv I LENTE 2003 

93 

c 

'" 

'" o 
Z 
tl 

'" ,.. 
> 
Z 
tl 



94 

De term 
'Veifassungs
patriottismus ' 
vindt daarna 
ingang: met pa
triottisme blijft 
de gevoelswaar
de van trots over 
de nationale 
prestaties be
houden, terwijl 
de term 
'Veifassung' die 
trots rechtstate
lijk kwalificeert. 

Fischer, vraagt naar de culturele identiteit van een dierenkolonie. Partijvoorzitter 

Renate Künast meldt dat zij bij het horen van de term Leitkultur ineenschrompelt. 

Jürgen Trittin (minister van milieu) spreekt van 'volks vocabulair' (let op de Duitse 

klankkleur) en buitenlandwoordvoerder Marieluise Beck voorziet een houding 

van 'Germany first'. Zij stelt met nadruk dat Duitsland een immigratieland is en to

lerant moet zijn. 

Binnen de CDU is ook niet iedereen gelukkig met het debat dat Merz over de partij 

afroept. Heinrich Geissier, vooraanstaand politcus uit de periode-Kohl, stelt dat 

niet de liefde voor het Duitse volk, maar naastenliefde maatgevend dient te zijn. 

'Ik ben vooral christen en democraat en pas in tweede aanleg Duitser', zo meldt 

hij kritisch. Hij roept zijn partij op om het begrip te laten varen. Hij is daarin niet 

de enige. Met name het voorvoegsel Duits zorgt voor allergie. Natuurlijk komt de 

vraag op of het soms typisch Duits is om zuurkool met worst te eten en een 

Lederhose te dragen. Serieuzer zijn de verwijzingen naar een pijnlijk en soms rond

uit vreselijk verleden: de pogroms, de jodenvervolging. Duits is een te meerduidig 

begrip: Goethe hoorde tot Duitsland, Bonhoeffer eveneens, maar niet minder de 

bruine stoet van nazi's. Dit alles zorgde ervoor dat de partijvoorzitter, Angela 

Merkel, niet erg warm liep voor een debat over de Leitkultur. 

Merz zette zich schrap bij alle verwijten: hij had van meetaf aan gesproken over 

een aan de grondrechten gelieerde Leitkultur. Freiheitlich was het begrip dat hij er 

direct mee had verbonden: de op vrijheidsrechten geënte cultuur. Daarmee had 

hij direct al afstand genomen van plat nationalisme en van zwarte episoden uit 

het Duitse verleden. Toch verlegde de CDU (subtiel) de accenten: de 'Deutsche 

Leitkultur' wordt gaandeweg de 'Leitkultur in Deutschland'. De term 

Verfassungspatriottismus vindt daarna ingang: met patriottisme blijft de gevoels

waarde van trots over de nationale prestaties behouden, terwijl de term Verfassung 

die trots rechtstatelijk kwalificeert. De eerlijkheid gebiedt te melden dat Merz het 

nooit anders bedoeld heeft. De kritische reflexen waren op de keper beschouwd 

tamelijk onheus: zij deden geen recht aan zijn bedoeling en toelichting. Zij teken

den wel de gevoeligheid van het integratiedebat. 

Van gevoeligheid was ook sprake bij Bassam Tibi, de uit Syrië afkomstige hoogle

raar internationaal recht aan de universiteit van Göttingen. Hij was het namelijk 

die in 1998 het fraaie boek Europa ohne Identität? Leitkultur oder Wertebeliebigkeit 

schreef. In januari 2001 verscheen een geactualiseerde uitgave met een nieuw 

voorwoord. In het voorwoord gaat Tibi in op het debat in Duitsland. Hij verwijt 

Merz terecht a) dat deze hem niet genoemd heeft als vader van de gedachte van de 

Leitkultur en b) dat hij niet van meetaf aan heeft aangegeven dat het om een 

Europese Leitkultur dient te gaan: nauwkeuriger om de waarden die Europa ge

stempeld hebben. Tibi benadrukt dat deze waarden ook als maatstaf voor Europa 

zèlf gelden. De waarden hebben een kritisch potentieel. Aan deze waarden dient 
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men zich zijns inziens voortdurend te spiegelen. Tibi verwijst in dat verband naar 

de stelling van de vader van de bekende joodse hoogleraar Horkheimer (die grond

legger was van de maatschappijkritische Frankfurter Schule). Hij zou ooit gezegd 

hebben: 'Wie is die hoerenzoon Hitier nou eigenlijk: ik ben meer Duits dan hij is!' 

De waarden die de rechtsgemeenschap (moeten) vormen, beslissen over de vraag 

wie echt Europeaan, wie echt Duitser is. Zij moeten centraal staan. Zij zijn norma

tiefvoor de nationale identiteit. 

Tibi neemt zo de nodige afstand van Merz. Toch is hun boodschap (en die van de 

CDU) voor een groot deel identiek. Tibi maakt zich grote zorgen over de grote mi

gratiestromen uit met name Arabische landen. Hij moet niets hebben van het be

grip multiculturele samenleving. Met die term worden romantisch alle culturele 

spanningsvelden die hij in Europa voorziet, weggemoffeld. Een realistische poli

tiek wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Cultuurrelativisme is zijns inziens uit

eindelijk dodelijk. De Wertebeliebigkeit ziet hij als het grote gevaar in Europa. Tibi 

is met name beducht voor een politieke islam. Een politieke islam die de waarden 

van de rechtsgemeenschap ondermijnt en de sjaria wil invoeren. Hij pleit voor een 

op de waarden van de Verlichting georiënteerde politiek. Hij beschuldigt met het 

nodige pathos de politiek correcte denkers en doeners van onnozelheid. 

Onnozelheid, bijvoorbeeld bij de bekende theoloog Hans Küng die in zijn Projekt 

Weltethos kennelijk broederlijk samenwerkt aan universalistische waarden met 

een Egyptische hooggeleerde moslim die en passant echter een fatwa uitspreekt 

over al de moslims die de scheiding van kerk en staat bepleiten. Eenfatwa die Tibi 

(als moslim) rechtstreeks raakt en waarvan hij wel degelijk reëel slachtoffer kan 

worden. Onnozelheid niet minder bij staten. Bij staten die onderdak geven aan ra

dicale politieke vluchtelingen, bij staten die geen ofte weinig eisen stellen aan in

burgering, aan kennis van de taal en cultuur, bij staten en politici die niet willen 

inzien dat het als gast respecteren van de regels nog niet betekent dat men zich 

ermee vereenzelvigt en men drager van de rechtsstaat is, ete. Bij staten tenslotte 

die niet willen inzien dat eigen organisaties van migranten gericht moeten zijn 

op integratie en niet op ghettovorming en op het creëren van een parallelle sa

menleving. Om de geesten in dat opzicht te scherpen, wil Tibi de identiteit van 

Europa benoemen: hij wil helder hebben welke kernwaarden niet opgeefbaar zijn. 

Hij wil helder hebben welke waarden het Westen zelfbewust moet uitdragen en 

bindt daarom de strijd aan met de postmodernisten, met relativisten en multi-cul

turalisten. Tibi ziet een verband (en personele unie) tussen de maatschappijkriti

sche stromingen uit de jaren zestig en zeventig en hen die niets van zijn Leitkultur 

willen weten, omdat zij alle culturen zogenaamd gelijkwaardig vinden. Achter 

het politiek correcte denken schuilt zijns inziens een verborgen verzet tegen het 

Westen: zèlfheeft men in de jaren zestig en zeventig de strijd niet kunnen win

nen, maar zie daar: nu wordt het Westen uitgedaagd door andere culturen. Tibi 

wil het Westen ideologisch en conceptueel wapenen en bruggen slaan naar de 
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constructieve flanken van de migrantengemeenschappen (zoals die van de islam). 

Hij wil allochtonen en autochtonen activeren in die zin dat zij zich beiden meer 

inzetten voor de democratische rechtsstaat. Daar ligt de nodige verwantschap 

met de CDU;CSU. 

Tegen deze achtergrond pleiten de christen-democraten namelijk voor de eerder 

genoemde verlaging van leeftijd van jeugdigen bij gezinshereniging, voor de ver

plichte inburgering bij nieuwkomers (met resultaatsverplichting), voor het ge

bruiken van de Duitse taal bij het (godsdienst)onderwijs, voor inzicht in wat er in

houdelijk aan onderwijs - ook bij godsdienstonderwijs - geboden wordt ete. 

Verschil van inzicht is er op het punt van de relatie tussen geloof en politiek. Tibi 

wil deze sferen apert scheiden, terwijl christen-democraten deze - dat is de grond 

van hun partijvorming op levensbeschouwelijke grondslag - juist verbinden. Tibi 

wil een seculiere staat. De grondslag voor de rechtsstaat ligt in de rede en niet in 

het geloof. De achtergrond van Tibi's oriëntatie op de Verlichting en op het Franse 

concept van de laïcité is wel duidelijk en begrijpelijk: zij hangt nauw samen met 

zijn angst voor de politieke islam. 

Toch berooft Tibi zich daarmee van een belangrijke mogelijkheid om moslims van 

binnenuit en vanuit hun eigen religie aansluiting te laten vinden bij de Europese 

Leitkultur (de democratie en de vrijheidsrechten). Die gedachte staat natuurlijk 

haaks op de idee van laïcité. Dat die mogelijkheid er wel degelijk is, is betoogd in 

het rapport Investeren in integratie, reflecties rond diversiteit en gemeenschappelijkheid, 

gepubliceerd door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (maart 2003). 

Daarin wordt ook aangegeven hoe nationale kenmerken verbonden kunnen wor

den met universele waarden en hoe zinvol het is om dat zelfbewust te doen. Merz 

hoeft zich voor die idee niet te schamen, integendeel. Dit rapport zal over enige 

maanden ook in het Duits beschikbaar zijn. Over de Europese thematiek van mi

gratie, burgerschap en (Europese) Leitkultur zal meer en meer grensoverschrijdend 

gesproken moeten worden. Nederland heeft daarbij - ook vanuit zijn specifieke 

historie, met zijn uitdrukkelijke verbinding van geloof en vrijheidsrechten - het 

een en ander te melden. 

Dr. Ab Klink is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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