
Wie vertelt Turkije 

de waarheid? 

jeroen bult

Turkije dient zoveel mogelijk aan Europa te worden gebonden, maar een EU-lid-

maatschap is werkelijk een brug te ver. Men hoeft beslist geen islamofobe

Fortuynist te zijn om dit te onderkennen. Helaas heeft het merendeel der

Europese politici slappe knieën gekregen. Het publiek krijgt de Turkse toetre-

ding in toenemende mate als een onafwendbare realiteit voorgeschoteld, het-

geen de animo voor het Europese project, dat dezer dagen toch al ver te zoeken

is, niet bepaald ten goede zal komen. Een sterk uitdijende EU behoeft dringend

enige cohesie, een ‘wij-gevoel’, omdat de politieke integratie anders ten dode is

opgeschreven.  Mocht de EU de vergissing begaan Turkije in haar gelederen op

te nemen, dan zal zij onherroepelijk ten prooi vallen aan (verdere) verwatering

en versplintering. Volgens de publicist Jeroen Bult is Turkije geen echte

Europese staat en verdraagt toetreding zich niet met de waarden die Europa

zegt te vertegenwoordigen. Ook de omvangrijke bevolking, de politieke en 

sociaal-economische problemen en de veiligheidsrisico’s maken toetreding on-

wenselijk. 

De Europese Unie lijkt de laatste tijd aan wisselende stemmingen onderhevig te

zijn. Het diepe pessimisme dat het resultaat was van de mislukte top van Brussel

(12 en 13 december 2003) ebde in maart weg, toen Spanje, na de onverwachte ver-

kiezingsoverwinning van José Luis Rodríguez Zapatero’s PSOE, aangekondigde

zijn verzet tegen de Europese Constitutie te zullen opgeven. Polen, met in zijn

kielzog Estland, legde eveneens meer flexibiliteit aan de dag. Maar medio mei

bleek dat Zapatero een niet minder taaie onderhandelaar is dan zijn voorganger

Aznár - Spanje volhardt in zijn standpunt dat een voorstel de steun van minimaal

14 van de 25 EU-landen en van tweederde van de bevolking dient te genieten, wil

het voor goedkeuring door de Europese Raad in aanmerking komen. Zo kan het

desgewenst een blokkade opwerpen. De Britten op hun beurt gaven te kennen het

vetorecht op de terreinen van sociale zekerheid, fiscaliteit, strafrecht en buiten-

lands beleid te willen handhaven en iedere inbreuk op de flexibele Britse arbeids-

wetgeving te zullen torpederen. 

Ook na het onlangs bereikte compromis over de Grondwet is er weinig reden voor

euforie. Later dit jaar, onder Nederlands voorzitterschap, moeten de lidstaten name-

lijk een definitief besluit nemen over een andere delicate kwestie, die al veel langer

als een donkere wolk boven de toekomst van de EU hangt: de toetreding van Turkije.

In december 1999, tijdens de Europese Raad te Helsinki, wist Turkije de fel begeer-
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de status van kandidaat-lidstaat in de wacht te slepen. Drie jaar later, in

Kopenhagen, boekte het wederom een eclatant succes. Ankara kreeg de toezeg-

ging dat er uiterlijk eind 2004 een datum voor het starten van de toetredingson-

derhandelingen zou worden geprikt. De belangrijkste reden voor deze plotselinge

stroomversnelling was een koerswijziging in Berlijn. Wilde Helmut Kohl niets we-

ten van Turkse toetreding - hij was de drijvende kracht achter de stellige verwer-

ping hiervan door de Europese christen-democratische partijen in maart 1997 -, de

Rot-Grüne Koalition van zijn opvolger Gerhard Schröder is een diametraal tegen-

overgestelde richting ingeslagen. Schröder dankt zijn uiterst krappe verkiezings-

zege in september 2002 voor een niet onaanzienlijk deel aan het Duits-Turkse

electoraat en heeft zich nadien nog meer vastgebeten in zijn rol als Turkije’s voor-

naamste belangenbehartiger. Bovendien wil Schröder maar al te graag de als ge-

volg van de Irak-crisis verziekte betrekkingen met Washington, dat reeds langer

op Turkse toetreding tot de EU aandringt, verbeteren. De plechtstatige woorden

die de kanselier tijdens zijn jongste bezoek aan Ankara (22-24 februari) in het gas-

tenboek van het Atatürk-Mausoleum krabbelde, spreken voor zich: ‘Das türkische

Volk kann sich auf seinem Weg nach Europa auf die Unterstützung Deutschlands verlassen’1.

Gerhard Schröder als ehrlicher Macher die ervan droomt om als initiator van een

nieuw Ostvertrag in Willy Brandt’s voetsporen te treden? Het zal niet de eerste keer

zijn dat een regeringsleider die aan het thuisfront bitter weinig concrete resulta-

ten heeft weten te boeken, zich vol overgave op de buitenlandse politiek stort, ten-

einde zijn plekje in de geschiedenisboeken veilig te stellen.  

Echter, de gereserveerdheid van Kohl, daarin bijgevallen door de huidige CDU-

voorzitter, Angela Merkel, getuigt van aanzienlijk meer realiteitszin. De oost-

waartse EU-verbreding, die op 1 mei jl. heeft plaatsgevonden, is vanuit historisch-

cultureel en politiek perspectief geheel gerechtvaardigd; de Centraal-Europese en

Baltische landen hebben immers altijd tot de Europese familie behoord. Dit is be-

slist niet het geval met Turkije. Natuurlijk was het Osmaanse Rijk een belangrijke

actor in de Europese geschiedenis en heeft er altijd een interactie met dit imperi-

um bestaan, doch het zal geen moment in de hoofden van Karel V, Lodewijk XIV

en Otto von Bismarck zijn opgekomen om het als een echte Europese staat te karak-

teriseren. Ook Valéry Giscard d’Estaing, de voorzitter van de Europese Conventie

zinspeelde hierop, toen hij zich in november 2002 tegen Le Monde liet ontvallen

dat Turkije geen Europees land is, omdat 95% van de bevolking in Azië woont.  

Een sterk uitdijende EU behoeft dringend enige cohesie, een ‘wij-gevoel’, omdat

de politieke integratie anders ten dode is opgeschreven. De Duitse historicus

Heinrich August Winkler verwoordde dit aldus: ‘Die Vertiefung des europäischen

Einigungsprozesses, die hinter der Erweiterung der EU auf dramatische, ja gefährliche Weise

zurückgeblieben ist, verlangt Einsicht in das, was die Europäer kulturell verbindet, und in

das, was sie über die Jahrhunderte hinweg politisch getrennt hat. Europa wird nur zusam-

menwachsen, wenn es sich seiner gemeinsamen Erfahrungen und Prägungen bewusst wird,
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also ein „Wir-Gefühl” entwickelt. Wo es die historischen Grundlagen eines solchen „Wir-

Gefühls” gibt, da ist Europa. Europa endet dort, wo diese Grundlagen fehlen’2. 

Giscard huldigt hetzelfde standpunt. Eind mei 2003 formuleerde hij in de pream-

bule van ‘zijn’ Grondwet een viertal criteria, waarop de Europese identiteit is ge-

stoeld: de Klassieke, Grieks-Romeinse waarden, religieuze waarden (lees:

Jodendom en Christendom), het Humanisme en de Verlichting. Turkije’s islamiti-

sche achtergrond correspondeert niet met deze erfenis. De islam is een essentiële

pijler onder de menselijke civilisatie als zodanig en dient derhalve met grote eer-

bied te worden bejegend, maar heeft geen doorslaggevende bijdrage geleverd aan

de wording der overkoepelende Europese waarden. De Duitse oud-kanselier

Helmut Schmidt - prominent sociaal-democraat en toegewijd Europeaan – wees er

in zijn vier jaar geleden verschenen boek Die Selbstbehauptung Europas reeds op dat

als de EU inderdaad besluit zich aan een oversteek over de Bosporus te wagen, zij

niet langer recht heeft andere islamitische landen, zoals Marokko, Algerije en

Egypte, buiten de deur te houden3. Evenmin kan aan naburige, aan de Europese

cultuur verwante staten, zoals Libanon, Israël, Oekraïne, Wit-Rusland, Armenië,

Georgië en mogelijk zelfs Rusland, de toegang worden ontzegd. Europa krijgt nu

de rekening gepresenteerd voor het jarenlang krampachtig negeren van de crucia-

le vraag, waar het continent geografisch gezien ophoudt. Veel Turkije-adepten me-

nen dat de EU geen ‘christelijke club’, maar een ‘politiek-democratische gemeen-

schap’ is, maar dit is een wel heel wazig criterium. Mogen Australië,

Nieuw-Zeeland, Canada en Argentinië, stuk voor stuk tolerante en pluriforme sa-

menlevingen en democratieën, die in de Europese traditie wortelen, dan ook aan-

schuiven? De EU als opstap naar een mondiale federatie?

Voorts bestaat er ook een groot aantal praktische bezwaren. Ten eerste heeft

Turkije een hoog geboortecijfer. In 2015 – naar verluidt door minister van

Buitenlandse Zaken Bot (die behoort tot het pro-Turkse kamp) aangeduid als het

mogelijke jaar van toetreding – zal het land rond de tachtig miljoen inwoners tel-

len. Dientengevolge zal het direct de grootste lidstaat zijn (de sterke vergrijzing

van de Duitse bevolking indachtig). Eind vorig jaar gepubliceerde VN-statistieken

wijzen uit dat Turkije in 2050 zowaar door 98 miljoen zielen zal worden bevolkt.

Het spreekt voor zich dat Ankara aanspraak zal maken op navenante invloed in

Brussel en Straatsburg.  

Ten tweede zal de EU direct aan het Midden-Oosten en de instabiele zuidkant van

de Kaukasus grenzen; de theocratie Iran, de dictaturen Azerbajdzjan en Syrië, het

chaotische Irak en het bankroete Armenië zijn haar directe buren. Een weinig

aanlokkelijk vooruitzicht – tenzij deze landen zichzelf spoedig tot stabiele demo-

cratieën zullen transformeren, maar die kans is hoegenaamd nihil. Mogelijk raakt

de EU verstrikt in de talloze etnisch-religieuze conflicten – men denke aan het

Koerdische vraagstuk – in deze zo explosieve regio. Nu kan de NAVO dit dankzij de

dominante rol van Washington nog wel verdragen, maar of dat evenzeer geldt
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voor de van militair geweld afkerige en in crisissituaties meestal tot op het bot

verdeelde Europeanen mag ernstig worden betwijfeld. Het Gemeenschappelijk

Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Unie, dat door de toetreding van

de veelal Atlantisch georiënteerde Oost-Europese landen toch al verder zal worden

uitgehold – immers, op dit terrein blijft naar het zich laat aanzien het verlam-

mende unanimiteitsbeginsel gehandhaafd – zal dan definitief tot een dode letter

verworden. Turkije, een regionale grootmacht, is er het land niet naar om zich,

als er zijns inziens vitale belangen op het spel staan, te laten ringeloren door de

EU of door wie dan ook, hetgeen zelfs de Amerikanen mochten ondervinden in

aanloop naar de Irak-oorlog.

Maar tonen de bloedige aanslagen in Istanbul en Madrid juist niet aan dat Turkije

een onmisbare bondgenoot in The War on Terrorism is, die zo spoedig mogelijk in

de EU moet worden ingekapseld, al was het alleen maar om de democratie er de-

finitief te verankeren? Dit argument, dat de Duitse minister van Buitenlandse

Zaken Fischer eerder dit jaar nog hanteerde om zijn pleidooi voor een ‘strategisch

Europa’ in de strijd tegen het terrorisme kracht bij te zetten4, is weinig overtui-

gend, aangezien men dan consequent moet zijn en alle medestanders in de strijd

tegen Al-Qaida en alle landen die door terreur zijn getroffen (dus ook Marokko) tot

de EU zou moeten toelaten. Turkije is al sedert 1923 in naam een democratie. Als

deze na tachtig jaar nog steeds moet worden verankerd, nota bene met hulp van

buitenaf, dan is enige twijfel over datgene wat in al die tijd is bewerkstelligd wel

op zijn plaats. Is het door de Kemalistische elite opgelegde politieke en maat-

schappelijke systeem, dat overigens eerder door een etatistisch collectivisme dan

door het Westerse liberalisme is geïnspireerd, eigenlijk wel doorgesijpeld naar de

gebieden buiten de grote steden? Ook in dit opzicht is consequent redeneren ge-

boden. Als de democratische krachten in Turkije dienen te worden aangemoedigd

door middel van (het vooruitzicht op) een EU-lidmaatschap, dan zou men deze op-

vatting eveneens moeten huldigen met betrekking tot andere islamitische lan-

den, waar democratische tendenzen waarneembaar zijn.       

Ten derde dreigt de EU te bezwijken onder de overvloed aan politieke en sociaal-

economische problemen, waarmee Turkije te kampen heeft. Nu zijn de prille lid-

staten in het oosten de communistische roofbouw, waaronder zij veertig jaar lang

hebben geleden, nog altijd niet helemaal te boven, maar gezien hun niet al te

hoge inwonertal en de bescheiden omvang van hun economieën zou de EU de

vraagstukken, waarmee zij worstelen relatief snel moeten kunnen absorberen. Bij

het omvangrijke Turkije ligt dat anders. De grote hoeveelheden Europese subsi-

dies – experts noemen een totaal bedrag van minimaal twintig miljard euro – die

jaarlijks naar het Turkse platteland (bijna de helft der bevolking is werkzaam in

de sterk verouderde landbouw) zullen vloeien, zullen tot grote wrijvingen tussen

de lidstaten leiden. De Oost-Europese landen zullen, niet ten onrechte, vrezen dat

er nauwelijks iets voor hen zal overblijven, terwijl de weerstand in Duitsland,

Frankrijk, Zweden, Nederland en Oostenrijk, oftewel de nettobetalers die geacht
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worden deze geldstroom te financieren en die nu al klagen over het voorstel van

de Europese Commissie om de EU-begroting tot 1,24% van het Bruto Nationaal

Inkomen te verhogen, enkel zal groeien. Koren op de molen van volksmenners

van het kaliber Le Pen en Haider, die toch al dankbaar zullen inspelen op de laten-

te angst voor massale immigratie uit Anatolië.

Turkije dient zoveel mogelijk aan Europa te worden gebonden, maar een EU-lid-

maatschap is werkelijk een brug te ver. Men hoeft beslist geen islamofobe

Fortuynist te zijn om dit te onderkennen. Helaas heeft het merendeel der

Europese politici slappe knieën gekregen. Het publiek krijgt de Turkse toetreding

in toenemende mate als een onafwendbare realiteit voorgeschoteld, hetgeen de

animo voor het Europese project, dat dezer dagen toch al ver te zoeken is, niet be-

paald ten goede zal komen. Zelfs rond het CDA en de VVD, twee partijen die in het

verleden met regelmaat een kritisch, politiek-incorrect geluid lieten horen, wordt

het angstig stil. 

Mocht de EU inderdaad de vergissing begaan Turkije in haar gelederen op te ne-

men – en daar ziet het wel naar uit – dan zal zij onherroepelijk ten prooi vallen

aan (verdere) verwatering en versplintering. De Britse Conservatieven en andere

rabiate Europa-haters hebben de champagne alvast koud gezet. 

Jeroen Bult is historicus en publicist. Hij was redacteur van het blad Liberaal Reveil en is

buitenland-commentator van de Estse krant Eesti Postimees. 
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