
s &. o 2 1998 

92~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P EN 0 p PAPIE R ~ 

Turkije en Europa 
Breuk op lange termijn 
onverstandig 

Volgens Thomas von der Dunk 
hoort Turkije niet bij Europa, 
heeft het nooit bij Europa 
gehoord, en zal het ook nooit bij 
Europa horen' . De argumenten 
die voor deze stelling worden 
gebruikt, zijn echter ofwel irrele
vant, ofwel onjuist , ofwel wille
keurig, in die zin dat als ze 
gebruikt worden om Turkije bui
ten te sluiten, ook diverse andere 
huidige en potentiele lidstaten uit 
zouden moeten sluiten . 

Turkije maakt historisch 
gezien geen deel uit van Europa, 
zo redeneert Von der Dunk. Ik 
denk dat ruj ruerin gelijk heeft , 
maar vraag me vervolgens af: en 
wat dan nog? Gescruedenis is 
aileen maar r elevant als er nutti
ge lessen voor de toekomst uit 
getrokken kunnen worden. Oat 
is hier niet het geval , waarmee de 
zin van bovengenoemde redene
ring (die bijna de helft van zijn 
betoog in beslag neemt) groten
deels wegvalt . Hoe zit dat met 
bijvoorbeeld Ianden als Cyprus 
en Finland? Hebben die wei zo 'n 
innige rustorische verbondenheid 
met Europa? 

Von der Dunk vergelijkt 
Turkij e vooral met Eu -lidstaten 
als Nederland en Luxemburg, en 
concludeert dat de verscrullen te 
groot zijn . Een betere vergelij
king zou echter die met de huidi
ge armere lidstaten zijn, met 
name Griekenland , Spanje en 
Portugal , of met de toekomstige 
Oost-Europese lidstaten. 

Geoarcifie 
Volgens dit cr iterium zouden 
aileen Europese Ianden dee! kun
nen uitrnaken van de EU. Oat lijkt 
logisch : niemand zal suggereren 
dat Argentinie, Zuid-Afrika, of 
Japan potentiele !eden zijn . Het 
probleem is echter dat de grens 
tussen Europa en Azie niet even 
scherp getrokken is als die tus
sen , zeg, Nederland en Duits
land . W erelddelen hebben geen 
officieel gedefini eerde grenzen, 
slechts officieuze, zoals we in 
iedere atlas kunnen vinden . 

Het enige dat ruerbij telt is dat 
Turkij e aan Europa grenst. Hier 
door zijn de transport- en com 
municatielijnen kort , en kunnen 
de voordelen van vergroting van 
een Europese vrijhandelszone 
optimaal worden benut . 

Relisie en democratie 
Turken zijn moslims, Euro
peanen christenen . Zelfs als we 
even voorbij gaan aan het feit dat 
christelijke Europeanen steeds 
minder christelijk worden , en er 
door (legale en illegal e) immigra
tie steeds m eer islamitische 
Europeanen bijkomen, is mij nog 
niet duidelijk waarom dit een cri 
terium zou moeten zijn . lmmers, 
de verscrull en tussen christenen 
en moslims zijn vaak kleiner dan 
binnen de totale groep Europese 
christen en. 

De drie monothe'istische 
wereldgodsdiensten hebben 
meer met elkaar gemeen dan 
menigeen zich realiseert , zeker 
vergeleken met religies als boed
dlllsme en rundoelsme . In de 
praktijk zijn de verscrullen 
natuurlijk groter dan in theorie , 
maar de notie dat moslims in een 
geheel andere wereld Ieven dan 



christenen gaat misschien voor 
veel landen op maar nu juist niet 
voor Turkije! 

Relevant is ook dat ook de 
christenen binnen Europa vol
strekt geen hom ogene groep vor
men. Katholieken, protestanten, 
en orthodoxen verschillen in een 
heleboel opzichten hemelsbreed 
van elkaar, en hebben elkaar 
vroeger hierom menigmaal naar 
het Ieven gestaan. Het zou me 
niets verbazen als in christen
christen oorlogen meer doden 
zijn gevallen dan in christen-mos
lim oorlogen. Overigens, als we 
de geschiedenis induiken, wat 
Von der Dunk zo graag doet, dan 
moeten we zeker niet vergeten 
dat de joden die in de I 5e eeUW 
op brute wijze het katholieke 
Spanje uitgesmeten werden, een 
warm welkom vonden in het 
toenmalige Ottomaanse Rijk. 

Belangrijk is verder dat ook 
de Europese christenen zich veel
vuldig schuldig maken aan wat 
we de Turkse fundamentalisti
sche moslims (m.i. overigens 
terecht) verwijten. En hierbij 
hoeven we ons niet te beperken 
tot Staphorst. In Ianden als 
Polen, Malta en lerland heeft de 
katholieke kerk een ongezond 
stevige vinger in de pap . Abortus 
is er verboden, en echtscheiding 
is in lerland pas sinds zeer kort 
toegestaan. Hetzelfde geldt, 
mutatis mutandis, voor de ortho
doxe kerk in Griekenland . 

Niemand zal beweren dat 
Turkij e een vlekkeloze reputatie 
heeft op het gebied van democra
tie. De conclusies die Von der 
Dunk daar uit trekt gaan echter 
vee! te ver, en geven ook niet 
blijk van vee! inzicht in het 
hedendaagse Turkije. Natuurlijk 
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is de huidige opkomst van de fun
damentalistische W elvaartspartij 
(Refah) een teken van zorg , maar 
cUt gevaar wordt vaak overschat. 
W eliswaar is bij de meest recente 
verkiezingen deze partij de 
grootste geworden, maar zij 
haalde slechts 2o% van de stem
men. Van die 2o% was boven
dien een flink dee! ( ongeveer de 
helft) proteststemmen, slechts 
gemotiveerd door een afkeer van 
de geur van corruptie en kinder
achtige kinnesinne die aan de 
andere grote partij en kleeft . Dus 
zo'n So% van de Turkse kiezers 
stem de niet op de fundamentalis
ten, en nog I o% meer zouden 
dat in een normaal politiek bestel 
ook niet gedaan hebben . 

Volgens Von der Dunk zou, 
mocht Turkij e werkelijk demo
cratisch worden, het seculiere 
karakter van het land in gevaar 
komen, omdat de politieke islam 
meteen de macht zou grijpen. 
Misschien waar, maar volstrekt 
onbewezen. lk denk dat eerder 
het tegenovergestelde geldt: 
invoering van een echte demo
cratie, gekoppeld aan een sterke 
vermindering van de corruptie, 
zou de machtsbasis van de 
W elvaartspartij snel doen ver
minderen, en daarmee hetfunda
mentalisme. 

Ook de stelling dat meer 
democratie via de Koerdische 
kwestie in een staatkundige 
scheuring zou kunnen eindigen is 
schromelijk overdreven. De 
meeste Koerden (die overigens a! 
lang niet meer in Oost- maar in 
W est-Turkij e Ieven) willen 
alleen meer culturele autonomie, 
zoals het recht hun eigen taal te 
spreken. Slechts een kleine min
derheid, de harde kern van de 

PKK, wil een eigen staat . Zelfs als 
je begrip kunt opbrengen voor de 
afkeer van de militairen voor een 
onafhankelijk Koerdistan, dan 
kun je je nog afvragen of de huidi
ge oorlog hiertoe het beste mid
del is. En in deze invloed uitoefe
nen op de militairen kunnen we 
wei vergeten, zolang Turkije bui 
ten de EU blijft. 

Cultuur 

Turkije, zo stelt Von der Dunk 
met grote stelligheid, is cultureel 
anders dan Europa . Hij verzuimt 
echter dit op bevredigende wijze 
te onderbouwen. Als we kijken 
naar een aantal kwantificeerbare 
culturele variabelen, dan blijkt 
dat Turkije helemaal niet zo 
anders is dan de meeste Europese 
Ianden. 

Cultuursocioloog Geert Hof
stede heeft voor een groot aantal 
Ianden onderzocht in hoeverre 
hun normen en waarden van 
elkaar verschillen 2 • In vier van de 
vijf door hem gebruikte dimen
sies was ook Turkije in het 
onderzoek betrokken. Het gaat 
hier om machtsafstand, individu
alisme, masculiniteit, en onze
kerheidsvermijding. 

Machtscifstand is de mate waar
in de minder machtige !eden van 
instituties of organisaties in een 
land verwachten en accepteren 
dat de macht ongelijk verdeeld is. 
In Ianden met een kleine machts
afstand spreken mensen hun 
superieuren eerder tegen: er 
bestaat een voorkeur voor over
leg. Waar de machtsafstand gra
ter is , zullen mensen hun superi 
euren niet of zelden tegenspre
ken : er is daar meer sprake van 
een bevelstructuur. 

Jndi vidualisme is de mate waar-
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in de onderlinge banden tussen 
individuen los zijn . Een samenle
ving is individualistisch als de 
onderlinge banden los zijn, en 
iedereen geacht wordt alleen 
voor zichzelf en naaste familie te 
zorgen. Een samenleving is col
lectivistisch als individuen vanaf 
hun geboorte zijn opgenomen in 
hechte groepen, zoals gezinnen, 
famili es of clans. 

Masculiniteit is de mate waarin 
de rollen van de seksen geschei
den zijn. Een samenleving is mas
culien als mann en geacht worden 
assertief te zijn en gericht op 
materieel succes, terwijl vrou
wen bescheiden en teder moeten 
zijn, en gericht op de kwaliteit 
van het bestaan . Als de sociale 
sekse-rollen elkaar overlappen, 
wordt een samenleving feminien 
genoemd. 

Onzekerheidsvermijding is de 
mate waarin de leden van een 
cultuur zich bedreigd voelen 
door onzekere of onbekende 
situaties. Dit gevoel wordt o.a. 
uitgedrukt in een behoefte aan 
voorspelbaarheid, aan formele of 
informele regels. 

In de tabel staan de scores van de 
diverse indices die Hofstede in 
zijn onderzoek heeft geanaly
seerd. Helaas waren de Ianden 
die, in tegenstelling tot Turkije, 
wel uitzicht hebben op Eu-lid
maatschap (m.u.v. Joegoslavie/ 
Sloveme) met in het onderzoek 
opgenomen, zodat een ilirecte 
vergelijking ruermee niet moge
lijk is . Vergelijking met de huidi
ge Eu-leden laat zien dat de 
Turkse cultuur niet zeer sterk 
van die van de Europese Ianden 
verscrult. 

In twee gevallen (masculini-

teit en onzekerheidsvermijding) 
zit het land zelfs veilig 'in het 
midden'. In de gevallen van 
machtsafstand en individualisme 
is er meer reden om Turkije 
als een vreemde eend in de bijt 
te beschouwen, maar op geen 
van de vier indices neemt Turkije 
een extreme positie in , in die 
zin dat het bij een bepaalde varia
bele hoger of lager scoort dan 
emg ander Europees land. De 
conclusie kan daarom met anders 
zijn dan dat er op objectieve 
gronden geen reden is om te stel
len dat Turkije anders is dan 
Europa. 

Voordelen van contact houden 

Er zijn voorlopig voldoende 
redenen voor Europa om Turkije 
nog niet als volwaardig lid te 
accepteren. De minachting van 
de mensenrechten, m et name 
door politie en Ieger . De onfrisse 
praktijken binnen de overheid, 
waarbij voormalig premier Ciller 
al haar principes (met name het 
met regeren in een coalitie met 
de fundamentalisten) opofferde 
om maar met ter echt te hoeven 
staan voor corruptie. De banden 
tussen de regering enerzijds en 
de (drugs)mafia anderzijds . De 
smerige oorlog tegen de Koer
den, die niet alleen moreel abject 
is, maar door zijn geldverslinden
de karakter resulteert in een 
hoog overheidstekort, en ilito 
hogere inflatie. 

Maar dit vormt nog geen 
reden om Turkije tot in alle eeu
wigheid bujten de deur te hou
den. Nog afgezien van overwe
gingen als elementair fatsoen (de 
toezegging uit 196 3 die nu ken
nelijk niets meer waard is), zijn 
er een aantal redenen voor 

Europa om het land niet van zich 
te vervreemden . 

Om te beginnen de bovenge
noemde gebreken. Als Europa er 
enige prijs op stelt de mensen
rechtenschendingen in Turkije, 
de Koerdjsche oorlog, enz . op 
termjjn te beinvloeden, is het dan 
werkelijk zo slim om tegen het 
land te zeggen dat zelfs langdurig 
goed gedrag het begeerde Eu-lid
maatschap met ilichterbij zullen 
brengen? Dit zou van een verbij
sterende nai'viteit getuigen. 

V erder is er de kwestie 
Cyprus. Hiervoor geldt dat, wie 
er ook gelijk moge hebben, voor 
een vreedzame oplossing de 
medewerking van de Turken 
onontbeerlijk is . Bovendien zijn 
er de economische voordelen. 
Voor veel Europese bedrijven 
vormt Turkije met zijn 6o mil
joen inwoners een interessante 
markt . W eliswaar is er nu een 
douane-urue tussen de Etl en 
Turkij e, maar het moge duidelijk 
zijn dat het voortbestaan daarvan 
beter gewaarborgd is bij een ver
dergaande integratie van Turkij e 
in Europa . 

Natuurlijk is een eventueel 
Turks Eu-lidmaatschap voor 
Turkij e economisch veel voorde
liger dan voor de hujdige Eu-lid
staten. Maar op de lange termijn 
zullen deze voordelen, in i ed~r 
geval te dele , weer terug vloeien 
naar laatstgenoemde Ianden. 
Immers, zij zijn gebaat bij een 
Turkije als beschaafd buurland . 
En de beste mamer om Ianden 
beschaafd te maken is nog altijd 
er voor te zorgen dat ze rijk wor
den. 

Conclusie 

Het enjge wezenlijke probleem 
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dat kan gaan spelen als Turkije lid 
wordt van de Eu, is als "tientallen 
miljoenen" Turken het vrije ver
keer van personen benutten om 
naar W est-Europa te komen, en 
de daarmee gepaard gaande assi
milatieproblemen. Bolkestein 
heeft in ieder geval gelijk als hij 
bier aandacht voor vraagt; per
soonlijk denk ik dat bet we! los 
loopt, maar dat valt buiten dit 
betoog. Von der Dunk noemt 
deze factor echter nergens in zijn 
artikel. 

Hij heeft dan ook geen gelijk 
met zijn stelling dat de huidige 
politieke en economische tekort
komingen van Turkije voor de E U 

ook op lange termijn reden 
genoeg zijn om het land te 
weren. Bovendien, met een 
definitieve afwijzing van Turkije 

geeft Europa een Aink stuk 
invloed in dat land op. En dat is 
ni et terecht, want niet aileen is 
Europa belangrijk voor Turkije, 
Turkije is ook belangrijk voor 
Europa. Ofhet nu gaat om over
wegingen van geopolitiek 
(Turkije als regionale machtsfac
tor in het Midden-Oosten, 
Turkije als AVO-lid), crimina
liteit (T urkij e als aanvoerroute 
van drugs uit Azie) , of migratie 
(Turkije als leverancier van gast
arbeiders en politieke vluchtelin
gen). 

THIJS DE RUYTER VAN 

STEVENINCK 

is als econoom aan een economisch 

onderzoeksinstituut verbonden. Hij is 

tevens redacteur van Economisch 

Statistische Berichten. 

Land Machts<ifstand lndividualisme Mascuhniteit Onzekerheids-
vermijding 

Belgie 20 8 22 5/6 
Denemarken 51 9 50 23 
Duitsland 42 /44 15 9/10 29 
Finland 46 17 47 31/32 
Frankrijk 15/ 16 10/ 11 35/36 10/ 15 
Griekenland 27/28 30 18/ 19 1 
lerland 49 12 7/8 35 
Italie 34 7 4/ 5 23 
Joegoslavie 12 33/35 48 / 49 8 
Nederland 40 4/ 5 51 35 
Oostenrijk 53 18 2 24/25 
Portugal 24/25 33/35 45 2 
Spanje 31 20 37/38 10/ 15 
VK 42 /44 3 9/10 47/48 
Zweden 47/ 48 10/ 11 53 29 
Turkije 18/ 19 28 32/33 16/ 17 

(2-13) (3-12) (7-8) (6-9) 

In de tabel zijn de niet-Europese Ianden weggelaten. 
In de rij Turkije staat telkens (tussen haakj es) het aantallanden dat binnen deze 
tabellager respectievelijk hoger scoort op de betreffende index . 

Bron: Hofstede, noot 2. 

1 . Thomas H. von der Dunk, Turkije en 
Europa - Zin en onzi n van geschiedenis 
en godsdienst, in: Socio lisme en 
Democratie, december 1997, bi z. 530-

535· 
2. Zie Geert Hofstede, Allemaal anders
denkenden - Omoaan met cult.uurverschi /len, 

Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1991. 
De hiernavolgende definities zijn hieraan 
ontleend . 

Repliek 

Ook na herlezing van de reactie 
van De Ruyter van Steveninck zie 
ik geen enkele aanl eiding om op 
de hoofdzaken van mijn betoog 
terug te komen . Oat "Turkije 
met zijn 60 miljoen inwoners een 
interessante markt" vormt zal 
niemand ontkennen. Er is echter 
een verschil tussen dat wat voor
delig en dat wat wenselijk is . 
Ook wat het punt van de interne 
situatie in Turkije betreft kan 
ieder zelf nalezen, dat De Ruyter 
de kern van mijn analyse gewoon 
heeft gemist. Ik wens hem in 
ieder geval vee! succes toe m et 
zijn poging om zich sam en met de 
Turkse militairen "af te vragen, 
of oorlog inderdaad wei het beste 
middel" is om de Koerdische 
kwestie tot een goed einde te 
brengen. 

De Ruyter stelt voorts dat 
mijn argumenten onjuist of irre
levant zouden zijn. 

Het eerste zou voor het punt 
van de religie gelden . Natuurlijk 
vormen de Christenen geen 
homogene groep; dit geeft, waar 
het het verschil in politieke cul 
tuur tussen Zweden en Italie 
betreft, dan ook al problemen 
genoeg. Maar als de auteur dit 
wenst te benadrukken, dan moet 
hij zelf toch ook wei inzien, dat 
zoiets met een extra godsdienst 
erbij aileen maar nog moeizamer 
zou kunnen verlopen? Zijn argu-
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ment dat de Christenen onder
ling meer van elkaar verschillen 
dan van de moslims omdat er in 
interne Europese oorlogen meer 
doden zijn gevallen dan in exter
ne lijkt mij wat merkwaardig; 
volgens die logica zouden de 
Aboriginals klonen van de 
IJslanders moeten zijn. Dat het 
meeste geweld nu juist in huise
lijke kring tussen verwanten 
plaats vindt, en niet tussen volko
men vreemden, kan hem echter 
elke gezinssocioloog vertellen. 

Het tweede zou op het histori
sche gedeelte van rnijn betoog 
van toepassing zijn . Als men ech
ter ziet, hoezeer juist de Turkse 
regering zich voor haar plaats in 
Europa op de geschiedenis 
beroept en dit door de meeste 
Nederlandse politici wegens 
gebrek aan historisch benul voor 
zoete koek geslikt wordt, moet 
men wei van zeer goede huize 
komen om te stellen dat een 
weerlegging daarvan irrelevant 

zou zijn. De Ruyter komt dat dan 
ook niet. Wie het verschil tussen 
Turkij e en Finland niet weet 
heeft wei bijzonder lang geen 
geschiedenisboek meer ingezien . 
Maar ja, volgens hem "is geschie-

denis aileen maar relevant als er 
nuttige lessen voor de toekomst 
uit getrokken kunnen worden". 
Het inzicht dat ook zijn eigen 
identiteit geen zelfgekozen is 
maar bepaald wordt door het 
verleden van de cultuur waarin 
hij is opgegroeid, zal deze eco
noom, voor wie "het enige dat 
telt het feit is dat Turkij e aan 
Europa grenst en hierdoor de 
transport- en communicatielij
nen kort zijn, en de voordelen 
van vergroting van een Europese 
vrijhandelszone optimaal benut 
kunnen worden", wei nooit meer 
deelachtig worden . Evenmin als 
het inzicht dat juist in deze eendi
mensionale handelsreizigersop
tiek de typische Nederlander in 
hem zich verraadt. 

Cultuur en mentaliteit bezit
ten net als materiele goederen
stromen voor hem blijkbaar 
slechts relevantie wanneer zij 
kwantificeerbaar zijn. Tenslotte 
komt de auteur immers met een 
tabel met mooie cijfers, keurig 
uitgesplitst in vier kolommen -
het ultieme wapen van de statisti
cus. Een beeldender illustratie 
van mijn terloopse opmerking, 
dat hier te Iande aangaande 

wezenlijke vraagstukken het tel
len het denken vervangen heeft, 
had ik mij niet kunnen wensen. 
Zo lezen wij dat in de categorie 
'machtsafstand' Belgie 20, en 
Nederland 40 scoort. Heel inte
ressant. Maar wat moet men zich 
daarbij nu in Godsnaam concreet 
voorstellen? Dat de Belgische 
politie exact twee maal zo hard 
op demonstranten mept als die 
van Amsterdam? En dat de slag
kracht in Turkij e (18 a 19) nog 
net een fractie hoger ligt? lk had 
daarom ook graag de plaats van 
Koeweit, Korea en Kenia, alsme
de de Verenigde Staten op de 
ranglijst geweten. Misschien 
staan de Amerikanen gezien hun 
voorliefde voor honkbal mentaal 
dan nog we] dichter bij de Belgen 
dan wij. Al Disraeli wist dat er 
drie soorten leugens bestaan -
alledaagse leugens, verdomde 
leugens en statistieken. Wie wer

kelijk meent dat zich culturele 
verschillen in dergelijke getallen
reeksen Iaten vangen is in elk 
geval niet meer serieus te nemen. 

THOMAS VON DER DUNK 

Cultuurhistoricus 


