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Turkije 

Turkije hoort nergens bij. 
Turkije is een beetje 
Europa en een beetje Azië, 
het is het allebei. Het ligt 
op de grens . Maar mis
schien is dat wel het nood
lot van elk volk, dat zich in 
de loop der geschiedenis 

en Europa 
Zin en onzin van 

geschiedenis en 

godsdienst 

het meer of minder 
Europese karakter van 
Turkije heeft, heeft het 
automatisch over het 
Europese karakter van 
Europa zelf. Want wat is 
Europa? Misschien wordt 
het eindelijk tijd, dat we 

rondom Byzantium-Con
stantinopel-Istanbul heeft 
genesteld. Deze stad ver
vult immers van oudsher 
een brugfunctie tussen het 
Westen en het Oosten, 
waarbij de brug alleen wel 
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het daar eens over hebben. 

Als we ons tot het puur 
geografische criterium be
perken, zijn wij natuurlijk 
snel klaar. Dan ligt, zoals 
iedereen op school heeft 

Cultuurhistoricus. Als post-doc onderzoeker 

van het Huizinga Instituut verbonden 

aan de Universiteit Utrecht 

vaak naar de westelijke zijde is opgehaald. Maar 
Turkije wil zo graag. En Europa wil nu plotseling 
niet, want daarvoor is er te veel met Turkije mis. 
Het contact tussen Turkije en Europa heeft, inclu
sief de begeerde trouwfoto op de recente 
Amsterdamse top, de laatste tijd veel weg van een 
opdringerig afgegeven liefdesverklaring die na 
resolute afwijzing wegens stalking eindigt in een 
straatverbod. Romeo maakt steeds heftiger avances 
aan het adres van Julia, maar die heeft nu even 
andere dingen aan haar hoofd . Als Julia niet oppast, 
zo dreigt en dreint Romeo vervolgens, dan kiest hij 
voor een Oosterse schone, en heeft Julia voor eeu
wig spijt. 

Het is daarom, gezien deze tweeslachtige hou
ding van Ankara, zowel begrijpelijk als merkwaar
dig, dat de laatste tijd door veel politici van linkse 
snit betoogd wordt dat Turkije deel moet gaan uit
maken van de Europese Unie . Het is begrijpelijk, 
omdat Turkije een belangrijk land is en een strategi
sche positie inneemt zodat men het niet graag in het 
verkeerde kamp zou zien afglijden. Het is echter 
ook q~.erkwaardig, omdat men, juist om die reden, 
de ogen sluit voor de tegelijk bijna onoverkomelij
ke politieke en mentale barrières die er tussen 
Turkije en Europa bestaan, en men zelfs verkon
digt, dat Turkije 'vanzelfsprekend' bij Europa 
hoort. Nu, vanzelfsprekend is dat niet. Wie het over 

geleerd, de grens van 
Europa bij de Kaukasus en de Bosporus, en hoort 
Turkije er niet bij, afgezien van dat kleine driehoek
je in het uiterste noordwesten en de helft van 
Istanbul dan. De rest staat niet voor niets al sinds de 
klassieke Oudheid als Klein-Azië op de kaart. 

Maar als de grenzen van Europa niet bepaald 
worden door de grillen van de fysische geografie 
alleen, waardoor dan wel? Daarmee komen we bij 
een angstvallig omzeild punt. Als de Unie immers 
meer wil zijn dan een gemeenschappelijke markt -
en dat zou zij tenminste behoren te zijn - kan men 
om het culturele en mentale aspect niet heen. Dat is 
dan wezenlijk. Als immers een strategische ligging 
en een moderne economie met winstgevende afzet
marktperspectieven voldoende zou zijn, waarom 
openen we de Unie dan niet ook voor Israël en 
Japan? Toegegeven, mentaliteit en cultuur laten 
zich minder makkelijk in cijfers vangen dan de 
voorwaarden voor de E M u, maar alles wat op deze 
wereld wezenlijk is, past niet in een begrotingsta
beL Daarom is het juist wezenlijk. 

Niet tellen maar denken 

Daar ligt voor de vele rekenwonders die de Neder
landse politiek domineren, tot Kok en Zalm toe, 
natuurlijk een fors probleem, en als er eens niet 
geteld maar gedacht moet worden, gaat het snel 
mis. Uit de losse pols wordt dan met het verleden 
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gejongleerd. Als men echter historische argumen
ten gebruikt, moeten die natuurlijk wel kloppen. 
Het is daarom nodig om enige misverstanden recht 
te zetten, welke mede door het Eurofiele deel van 
het Turkse establishment op elegante wijze de 
wereld in geholpen zijn om zich van een plaatsje 
binnen de Unie te verzekeren, recent nog op een 
door de Eurofractie van de PvdA georganiseerde 
discussiedag. Misverstanden, die onvoldoende 
weersproken zijn, omdat ons collectieve nationale 
geheugen niet veel verder terugreikt dan de meida
gen van 1940, en in protestantse kring tot de Op
stand - letwel: dievan 1568, nietdievan 1968. 

De aeboorte van Europa 
Zo is er het argument, dat Europa zo'n beetje in de 
Aegeïsche Zee zou zijn ontstaan. Deze geromanti
seerde geschiedsvisie, al sinds jaar en dag via onze 
gymnasia verspreid, is gebaseerd op een handvol 
filosofen, die de cohorten slaven gemakshalve ver
geten. Zij levert vandaag de dag natuurlijk veel in
spiratie voor zomerse zeiltochten van Leidse burge
meesters op zoek naar het echte Ithaca van 
Odysseus, maar houdt toch geen stand. Om te 
beginnen hebben de huidige Grieken evenveel met 
Plato en Aristoteles gemeen, als de huidige bewo
ners van Egypte met de bouwers van de piramiden. 
En ten tweede kan men de culturele bakermat van 
Europa met even veel recht zoeken in het land van 
Moses en koning Salomo. Veel van ons stelsel van 
normen en waarden stamt uit die contreien. Er 
gebeurden daar namelijk zo'n tweeduizend jaar 
geleden een paar interessante dingen, ook al is dat 
door sociaal-democraten als goede materialisten in 
de geest van Marx een beetje verdrongen. Althans: 
er zijn al zo'n tweeduizend jaar lang heel veel men
sen, die tenminste aeloven dat daar tweeduizend jaar 
geleden iets interessants is gebeur.d, en ook dat is, 
zoals dat zo mooi heet, een politiek feit. 

Eén en ander heeft althans geleid tot het Europa 
zoals we dat nu kennen. Toch zal niemand 
Jerusalem als een Europese stad beschouwen, en 
moeten wij ook nu maar niet opnieuw overgaan tot 
de verovering van het Heilige Land. Voor een even
tueel meedoen van Turkije is de rol van de toenma
lige bewoners van zijn huidige grondgebied dus 
eveneens niet relevant. Bovendien was Europa oor
spronkelijk slechts een zuiver topografisch begrip; 
als 'geestelijk concept' stamt het pas uit de Middel
eeuwen. De Grieken en Romeinen dachten in geo
politiek opzicht maritiem, niet continentaal. Zij 

beschouwden de Middellandse Zee als het middel
punt van hun wereld, en de landen eromheen 
behoorden min of meer tot één en dezelfde civilisa
tie, reikend van de Alpen tot de Nijl. 

Dit, en dat is essentieel, verandert geheel met 
de Arabische inval in het midden van de zevende 
eeuw. Dan wordt de bestaande culturele eenheid 
doorbroken, en dat betekent het definitieve einde 
van het tijdvak dat wij kennen als de Oudheid. 
Vanaf dat moment is de ene wereld rond de 
Middellandse Zee cultureel in tweeën gespleten, en 
staan twee werelden tegenover elkaar: een Christe
lijke op de noordelijke en een Islamitische op de 
zuidelijke oever. Pas op dat moment begint zoiets 
als een Europa te ontstaan dat meer is dan een geo
grafische entiteit, en dat zichzelf als een Christelijk 
Avondland begrijpt, in reactie en afweer op de toen 
gevoelde bedreiging van de zijde van de Islam. Het 
is dus erg jammer voor iedereen in de PvdA, maar 
in historisch opzicht heeft Kohl daarmee dus gewoon 
gelijk. 

De eerste man die dit Christelijke concept in 
zekere zin formuleerde en tot grondslag van zijn 
politiek maakte, was Karel de Grote. Als geboorte
dag van Europa mag men dan ook de 25ste decem
ber van het jaar 8oo beschouwen, als hij - niet toe
vallig op die dag en in dat jaar - in Aken tot keizer 
wordt gekroond. Nu is er met Karel de Grote 
ongetwijfeld in linkse ogen van alles mis. Hij was 
katholiek - alhoewel hij dat zelf nooit zo genoemd 
zou hebben - en een democraat was hij ook al niet. 
Zijn ideeën, en vooral die van veel van zijn opvol
gers, hadden nogal wat met zaken als de Kerk, een 
Heilig Rijk, de Duitse Oostkolonisatie en een reeks 
van Kruistochten van doen. Met de nodige 
Teutoonse expansiezucht, culturele superioriteits
gevoelens en religieuze zendingsdrang dus, om het 
in hedendaagse termen te gieten, zodat hij op som
migen wel zal overkomen als een kruising van 
Richard Wagner, Frits Bolkestein en dominee 
Dorenbos. Dat maakt hem voor politiek correcte 
Nederlanders natuurlijk tot een verdachte figuur. 
Maar hij dacht wel voor het eerst in Europese ter
men, ook al zou hij ook dát zelf niet zo hebben 
genoemd. 

Als men het dan wél zo gaat noemen, zijn we 
een paar eeuwen verder, namelijk bij de vroegste 
humanisten. Voor de dichter Dan te bestond Europa 
uit Frankrijk, Duitsland en Italië. Petrarca, enige 
generaties later, voegde daar Spanje, Engeland en 
de Slavische landen aan toe, de laatste ongetwijfeld 
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in samenhang met de positie van 'Europese' hoofd
stad die Praag indertijd innam. Turkije kwam in zijn 
Europa niet voor. Turkije bestond toen nog niet. 
Turkije hoort nergens bij, want het kwam er pas 
later bij. Op het moment dat de Turken aan de his
torische horizon van het Middellandse Zeegebied 
verschenen, viel dit al bijna zeven eeuwen in twee 
delen uiteen, en hadden zich de verhoudingen tus
sen en binnen de Europese en Arabische wereld 
reeds in hoge mate uitgekristalliseerd. Europa be
stond toen al als een culturele eenheid met een 
eigen, in hoge mate religieus gefundeerde, identi
teit. Dit gegeven heeft de permanent tweeslachtige 
positie van de Turken sindsdien tot in de kern 
bepaald. De Turken wrongen zich, komend uit 
Centraal-Azië, op de grens van Oost en West tus
sen beiden in, en werden vervolgens door geen van 
beiden als een volwaardig deel van henzelf geaccep
teerd. Niet door de onderworpen Arabieren, die 
zichzelf als de ware erfgenamen van Mohammed en 
de eerste kaliefen bleven beschouwen, en de sultan 
min of meer als de usurpator van het geestelijk en 
wereldlijk leiderschap over een immens gebied dat 
zich van Córdoba tot Samarkand uitstrekte. En niet 
door de Europeanen, voor wie diezelfde sultan alle 
eeuwen door de aanvoerder bleef van een vijandig 
geloof. Dat verborg deze zelf ook geenszins, want 
het vuur van de heilige oorlog brandde aan beide 
kanten, ook al deed dit aan het bestaan van contac
ten, soms intensieve contacten, weinig af. 

Om uit deze contacten te concluderen, dat 
Turkije dus altijd bij Europa heeft behoord, is ech
ter onjuist. Het heeft er nooit bijgehoord, het heeft 
er altijd bijgehanaen. Men kon weliswaar niet om 
het Ottomaanse Rijk heen, daarvoor was het hon
derden jaren lang te machtig en lag het te dichtbij. 
Maar een volwaardige partner werd het nooit; niet 
op de vredesconferentie van Münster in 1 648, niet 
in Utrecht en Rastatt in 1713/14, niet in Wenen in 
1 8 1 5". En bij de herverkaveling van de Balkan van 
1878 in Berlijn en vanhet Midden-Oosten van 1919 
in Parijs was het al zo verzwakt dat er gewoon door 
anderen over werd beslist. 

Wat de verhouding tussen Europa en Turkije tot 
een bijzondere maakt is, dat het Osmaanse Rijk de 
enige niet-Christelijke politieke en culturele groot
macht is geweest die in de tijd van de Europese 
expansie na 1 soo intensief met de Europeanen in 
contact is gekomen in hun hoedanigheid van buren, 
en niet in hun rol van kolonisatoren. Het was daar
mee tevens de enige niet-Europese grootmacht die 

omgekeerd ook een bedreiging voor de Europese 
grootmachten zélf vormde. Voorts waren de twee 
belangrijkste Europese buren, Oostenrijk en Rus
land, geen maritieme staten. Dat heeft de relaties 
vergaand bepaald. Het betekent namelijk, dat de 
Europeanen, toen zij de Turkse macht op de Balkan 
terugdrongen, niet kwamen als vreemde verove
raars van overzee die zélf onkwetsbaar waren. Het 
betekende ook, dat er altijd een kans was, dat de 
Turken weer terug zouden slaan, en de Europeanen 
thuis in het defensief zouden drukken. De sultan 
kon een Europese koning in beginsel evenzeer in 
het hart raken, als deze hem . Noch de keizer van 
China, noch de grootmogol van India heeft daaren
tegen ooit zoals de Turken in 15"29 en 1683 de 
Habsburgers in hun eigen paleistuin bedreigd. Dat 
maakte hen, anders dan alle andere buiteneuropese 
machten, lange tijd tot een niet te negeren mede
speler in het Europese politieke spel, al was het 
maar als nuttige bondgenoot ter handhaving van het 
machtsevenwicht. Het leidde ook tot relatief inten
sieve diplomatieke, zowel als tal van commerciële 
en culturele contacten over en weer. 

Tot een volwaardig 'stemhebbend' lid in het 
Europese concert der machten maakte dit de 
Turken evenwel niet. Aanvankelijk golden zij als 
een groot gevaar, daarna als een dankbare prooi. 
Ondanks zwakke pogingen om zich na de Val van 
Constantinopel in IH 3 als opvolger van de 
Byzantijnse keizers te presenteren, bleef de sultan 
voor de Europese vorsten een ongelovige paria, en 
de grootvorst van Moskou, niet de Grote Turk 
heette voortaan de Czar. Die tsaar was overigens 
eeuwenlang eveneens een outsider in de Europese 
politiek. Dat tal van die vrome vorsten tegelijker
tijd rustig regelmatig met die ongelovige sultan 
gepacteerd hebben wanneer dit in hun onderlinge 
vetes zo uitkwam, doet daar niets aan af. Het waren 
namelijk vooral de Fransen die dit deden, en die 
maken in hun buitenlandse politiek al eeuwen lang 
een principieel onderscheid tussen hoogdravende 
principes en opportunistische praktijk. Dat is overi
gens een ander thema, waaraan in Nederland even
eens te weinig aandacht wordt besteed. 

Het moderne Turkije 
Met andere woorden: als men Turkije de Unie in 
wil praten, dan moet men het niet met dergelijke 
historische argumenten doen, want die deugen van 
geen kanten. Dat brengt mij op het heden, op de 
situatie, zoals die in deze eeuw tengevolge van de 
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hervormingen van Kemal Atatürk is ontstaan. 
Atatürk en zijn opvolgers hebben getracht een 
Europese ontwikkeling van vijfhonderd jaar - renais
sance, reformatie, verlichting, democratie - in vijf
tig jaar te comprimeren . Dat gaat niet. Dat is dan 
ook niet gelukt. Natuurlijk zijn er de nodige 
moderne instituties uit de grond gestampt, en ook 
uiterlijk leek het er soms wel op alsof het 
Nederlandse maakbaarheidsideaal van de jaren 
zeventig in het Anatolische hoogland werd gereali
seerd. Een president en een parlement, scheiding 
van kerk en staat, een westers alfabet, alles in 19 2 3 

vanuit het niets - wat wil men nog meer? 
Het is kenmerkend voor het sterk legalistische 

denken in sociaal-democratische kring, dat men 
meent dat de vorm ook vanzelfde inhoud bepaalt. 
Wij denken te veel in regels, en te weinig in men
sen. Daarmee hangt ook de misvatting samen, dat 
Turkije, als het maar economisch wat meer ontwik
keld zou zijn, en als het maar de mensenrechten zou 
respecteren, en als het maar zijn seculiere staats
vorm zou behouden, evengoed in de Europese Unie 
zou passen als Luxemburg. Onbewust speelt hier 
nog de marxistische denkwijze mee, dat de boven
bouw - lees cultuur in de brede zin des woords -
een min of meer automatische resultante zou vor
men van de ontwikkelingen in de onderbouw, de 
economie. Dat als we dus hetzelfde gaan verdienen, 
we ook hetzelfde gaan doen, en dat als we hetzelfde 
gaan doen we ook hetzelfde gaan denken. Daarmee 
miskent men de vrij autonome ontwikkeling van 
cultuur en mentaliteit, die zich niet in inkomenssta
tistieken laat vangen. Christen-democraten hebben 
dat vanouds altijd wat beter begrepen dan wij . 
Reeds het feit, dat Nederlanders niets ergers kan 
overkomen dan om in het buitenland voor Duitsers 
te worden versleten, illustreert afdoende, dat grote 
gemeenschappelijke economische belangen niet 
meteen in een gevoel van grote geestverwantschap 
hoeven uit te monden. Misschien in de toekomst 
dus toch een beetje meer Hegel, en een beetje min
der Marx! 

Dat brengt mij uiteraard op het punt van de reli
gie. Het is uit de Pavlovreacties op de plompe wijze 
waarop Bolkestein dit thema te berde heeft ge
bracht wel duidelijk: hier raken we aan een links 
taboe. We hebben immers godsdienstvrijheid, en 
met godsdienstijver hebben sociaal-democraten van 
nature terecht weinig op. Een loffelijk uitgangs
punt, alleen is dat veel te simpel. 
Allereerst even de kwestie van de ontijdigheid. 

Bolkestein zou de discussie, als zo vaak, op het foute 
moment zijn gestart. Maar zoiets komt altijd op het 
foute moment, omdat wij er niet zélf op een beter 
moment mee komen. Wij dansen om alle pijnlijke 
punten heen als een kat om de hete brij, en dit alles 
onder het motto 'geen slapende honden wakker 
maken' ; 'zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet'; 
en nog zo wat fraaie volkswijsheden meer. En dan 
komt het moment dat de kwestie plots urgent 
wordt, en dat is meestal een ongelegen moment. 
En dan komt het al snel ook op een manier, die ons 
niet zint. Regeren is vooruitzien, maar in Neder
land toch vooral meer vooruitschuiven. Als ik in dit 
verband de partijleiding een advies mag geven: 
agendeer bijtijds de volgende uitbreiding van de 
NAVO, want dat thema komt echt spoedig weer 
terug. Er zijn namelijk nog meer landen die willen. 
De Baltische staten bijvoorbeeld, en die zullen 
beslist niet wachten omdat hun aanvraag op het 
Binnenhof de paarse regeervreugde verstoort. 

Dat namelijk bij de beslissing omtrent een even
tueel Turks lidmaatschap op een gegeven moment 
religie en cultuur een rol zouden gaan spelen kon 
iedereen voorzien. Men kon de discussie omtrent 
de principiële Turkse geschiktheid steeds ontwij 
ken, zolang er geen concrete aanleiding voor het 
houden ervan bestond, en dat was zo zolang er geen 
andere kandidaten stonden te dringen die maat
schappelijk nog van veel verder kwamen. Nu echter 
ook Oost-Europa op de Uniedrempel staat, kan 
men niet om de oudere Turkse aanvraag heen, en 
wil men in Ankara boter bij de vis. Vandaar de pijn
lijke confrontaties de afgelopen maanden, waar
door de Turkse regering nu niet ten onrechte het 
gevoel heeft, al die jaren slechts aan het lijntje te 
zijn gehouden omdat men het land strategisch van 
zo groot belang achtte, zonder het er werkelijk ooit 
bij te willen hebben. De factor cultuur moest dan 
ook onvermijdelijk ter sprake komen zodra van de 
Unie in plaats van de vage beloften voor de verre 
toekomst om daadwerkelijke stappen werd ge
vraagd. En natuurlijk is het gegeven dat we hier met 
een land met straks tachtig miljoen moslims te doen 
hebben dan niet irrelevant. Het is misschien niet zo 
dat Turkije geen lid zou kunnen worden omdat het 
een Islamitisch land is, maar misschien wel doordat 
het er een is. Het gaat dus minder om een reden om 
het te weren, dan wel om een oorzaak, waardoor 
het waarschijnlijk nooit aan Europese eisen zal kun
nen voldoen . 
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De onderschatte factor aodsdienst 
Om te beginnen die scheiding van Kerk en Staat. 
Turkije zou, zo luidt het argument, zodoende net 
zo'n seculiere staat als Nederland zijn, zodat de 
godsdienst van de bevolking dus niet ter zake doet. 
Dit is een cruciale denkfout. Alsof er zoiets bestaat 
als een soort 'algemeen' secularisme dat overal, 
ongeacht de plaatseüjke voorgeschiedenis, hetzelf
de zou zijn! Alsof de vernieuwers in Turkije inder
tijd niet, zoals overal in de Oude Wereld, te maken 
hadden met gedurende vele eeuwen ingeslepen tra
dities, gewoontes en opvattingen, die zich niet van 
vandaag op morgen per decreet laten verander-en. 
Alsof niet ook hun eigen waardepatroon er ver
gaand door was bepaald. We hebben hier niet met 
de Verenigde Staten te maken, die inderdaad - na 
verdrijving en uitroeiing van de autochtone bevol
king - op min of meer maagdeüjk terrein begonnen 
en zo in 1776 konden doen, alsof zij de wereld 
opnieuw hadden gesticht. Met een westerse staats
inrichting heeft men nog niet meteen ook een wes
ters land. Het zegt nameüjk nog niets over de geest 
van die staat. 

Men moet, als ik het zo mag zeggen, wel bijzon
der ver van God los zijn, om niet te beseffen, hoe
zeer óók een geloof, waarin men zelf allang niet 
meer gelooft, toch het eigen denken bepaalt. Zelfs 
in het sterk geseculariseerde West-Europa büjft het 
Christelijke waardenpatroon dominant; men denke 
slechts aan onze preutsheid en onze afkeer van poly
gamie. Van beiden had en heeft men elders soms 
wat minder last. Of neem Nederland: ook hier ken
nen we, net als in Turkije, de scheiding van Kerk en 
Staat, zelfs al ietsje langer. Maar ook al zijn wij 
inmiddels allen heidenen, wij büjven Calvinisten. 
De hele Nederlandse samenleving is daardoor door
drenkt van een moralistische levenshouding, die 
tegeüjk echter alledaagse vindingrijkheid niet uit
sluit, omdat we het tevens leefbaar moeten houden . 
We zijn tenslotte niet alleen, er zijn helaas ook 
andersdenkenden, en we wonen op een kluitje bij 
elkaar. Soevereiniteit in eigen kring! Nog ons 
euthanasie- en drugsbeleid, waarvan voorbij Zun
dert en Zevenaar dan ook niemand iets snapt, 
wordt in hoge mate door onze uit de godsdienstige 
constellatie voortvloeiende poütieke cultuur be
paald. Het behoorde al tot de charmes van onze 
oude Republiek, dat alles wat officieel verboden 
was, vervolgens toch bij de wet geregeld werd. Wij 
sluiten in dit land voor wetsovertreders nu eenmaal 
vanouds Üever de ogen - wij noemen dat dan met 

een mooi woord gedogen - dan de deur van het 
cachot. 

Het zou in dit licht merkwaardig zijn, als niet 
ook de opvattingen van de Turkse bevolking, onge
acht de keurig seculiere staatsinrichting, mede door 
de godsdienst zouden zijn bepaald. En daarmee is 
de Islam wel degeüjk een factor, die een eventuele 
integratie van Turkije zou kunnen bemoeilijken. 
Zou kunnen bemoeiüjken, en dus moeten we het er 
in ieder geval over kunnen hebben, zonder dat 
iedereen ter ünkerzijde meteen spastisch reageert. 
Nu wordt er, onder verwijzingnaar de Koran, veel
al aangevoerd, dat de Islam van nature helemaal niet 
zo ondemocratisch, vrouwvijandig etcetera zou 
zijn, en dat het Christendom ook niet geheel van 
dergelijke smetten vrij is. Dat moge allemaal waar 
zijn. Maar ten eerste hebben wij in het westen -
Grieks-Orthodox Griekenland is een ander geval 
een aantal processen ondergaan, die in de parle
mentaire democratie zijn uitgemond, terwijl deze 
in Turkije veel meer op import berust. Weliswaar 
is de ontwikkeling van Middeleeuwen naar moder
niteit ook bij ons niet door iedereen meegemaakt, 
maar onze mentale achterbüjvers ploeteren voorna
melijk voort in de straten van Staphorst en binnen 
de muren van het Vaticaan. Dat kan men van de 
Islamitische wereld zo helaas niet zeggen. En ten 
tweede bestaat er niet zoiets als een Islam sec. 
Natuurlijk is op grond van een andere uitleg van 
allerhande oude schrifturen in beginsel inderdaad 
een geheel andere Islamitische samenleving denk
baar, maar dit lijkt mij meer iets voor theologen. In 
de praktijk hebben wij altijd te maken met een 
bepaalde maatschappelijke manifestatie van een 
godsdienst, en moeten wij ons in ons oordeel dus 
ook daarnaar richten. De ontkoppeling van beiden 
is kunstmatig. En dan büjft overeind staan, dat ook 
in het geval van Turkije die opvattingen - bijvoor
beeld inzilk.e iets als 'familie-eer' - wel eens te sterk 
en te langdurig sterk zouden kunnen afwijken van 
de onze, om samen in een gemeenschappelijk huis 
te kunnen passen. Dat hoeft natuurlijk een redelijke 
verhouding niet uit te sluiten. Met de buren maak je 
immers niet nodeloos ruzie . Maar je duikt er ook 
niet blindelings mee in bed. 

Een argument dat vervolgens wordt aangevoerd, is 
het feit, dat er inmiddels enige miljoenen Turkse 
immigranten binnen de Unie wonen, die dan even
eens nooit Europeanen zouden kunnen worden . 
Dit is een wat merkwaardig argument, want nie-
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mand ziet om die reden India en Indonesië als toe
komstig lid . Het argument klopt ook niet helemaal. 
Afgezien van de fricties 'waarmee deze inburgering 
vaak wel degelijk gepaard gaat, is er namelijk een 
groot verschil. Dwingt bij immigranten hun nieuwe 
omgeving meer of minder vanzelf op termijn de 
nodige mentaliteitsverandering af, de 'thuisblij
vers' verkeren nog steeds in precies dezelfde omge
ving als voorheen, worden daardoor in hun conser
vatisme bevestigd, en zien (met reden) veel minder 
aanleiding tot een wijziging van opvattingen en 
gedrag. Het is die confrontatie in den vreemde die 
er, mits men zich niet in ghetto's opsluit, voor 
zorgt dat men in de nieuwe samenleving integreert. 
Men neemt daarvan het waardenpatroon in hoge 
mate over, terwijl men toch zeer wel moslim kan 
blijven; de Islam europeaniseert dan, zoals we ook 
in Bosnië kunnen constateren. Zoals ook het 
Christendom er in Ethiopië heel anders uitziet dan 
op IJsland, zeker sinds bisschop Gijsen daar is neer
gestreken. 

Dit laatste is natuurlijk niet zonder relevantie 
voor Turkije, gezien de groeiende aanllang van de 
Welvaartspartij aldaar, waarvan het succes op meer 
stoelt dan op economische problemen alleen. 
Andermaal wordt in Europa de autonome kracht 
van de religie onderschat. En dat brengt mij op de 
oorzaken waarom Turkije nog in geen vijftig jaar 
aan de Europese voorwaarden inzake democratie en 
rechtstaat zal kunnen voldoen. Zij zouden namelijk, 
in de huidige situatie, meteen het seculiere karakter 
van de Turkse staat in gevaar brengen. Daarom blij
ven democratie en rechtstaat, ongeacht alle fraaie 
beloftes en opgetrokken façades van regeringswe
ge, daar voorlopig uit. 

Dit gevaar is tweeledig. Enerzijds komt met 
meer vrijheid direct het enorme Koerdische pro
bleem op tafel, wat tenminste met het opgeven van 
de ethnische eenheidsgedachte begint, en mogelijk 
in een staatkundige scheuring eindigt. En anderzijds 
betekent meer democratie, in de zin van meer 
ruimte voor de volkswil, op dit ogenblik vooral 
meer Islam: een zich afkeren van het westen, waar 
zich leger en bovenlaag nu met kracht tegen verzet
ten, met een permanente schending van de juist zo 
westerse mensenrechten als gevolg. 

Is het eerste vanuit westers-democratisch ge
zichtspunt niet onoverkomelijk - geef de Koerden 
gewoon een eigen staat - het tweede schept een 

wezenlijk probleem . Het is met name op dit punt, 
dat het, naar de maatstaf van westerse moderniteit 
gemeten, 'onrijpe' karakter van de Turkse samen
leving zich wreekt. Het gaat hier om een fundamen
teel dilemma: meer formele democratie betekent 
hier nu meer feitelijke theocratie. In Algerije speelt 
dat dilemma zelfs nog sterker. De onverteerbare 
paradox is, dat de gewenste modernisering in beide 
gevallen met de evenzeer gewenste democratise
ring op gespannen voet staat. 

De westerse democratie is, zoals bekend, het 
product van de Verlichting. Zij gaat, dankzij die 
Verlichting, uit van het idee dat elk individu zelf
standig denkt en beslist, en zich bij dit denkproces 
dus door verstandelijke overwegingen in plaats van 
door starre religieuze dogmata laat sturen. Volgens 
Kant was immers A!ifkläruna die Bifreiuna der 

Menschheit aus ihrer selbst verschuldeten Unmündiakeit, 

maar dan moest de mensheid inderdaad eerst wel 
van de machten die haar onmondig hielden worden 
bevrijd. Als de gelovige automatisch doet wat de 
geestelijke voorschrijft verliezen verkiezingen hun 
zin. De Verlichting moest, zoals een man als Jozefn 
wist, ook in Europa ten dele met geweld van boven 
worden afgedwongen, voor zij beneden werd ver
innerlijkt; dit vergde staatsbemoeienis met het 
onderwijs, en uitschakeling van de kerk. Alleen zo 
vielen op termijn mondige burgers te creëren, aan 
wie men staatszaken kon toevertrouwen. 
Algemeen kiesrecht zou in de zeventiende eeuw 
voor Europa onzinnig zijn geweest. Bij een stem
busstrijd tussen de paus en Gahleï zou de laatste 
toen massaal zijn weggestemd. En nog de electorale 
praktijken in ons eigen zuiden niet zolang geleden, 
waar hele bejaardenhuizen en kloosters en masse bij 
volmacht door de KVP werden ingelijfd, herinne
ren ons eraan, dat confessionele partijvorming zich 
met zelfstandige meningsvorming soms slecht ver
draagt. 

Het probleem in de Islamitische wereld is, dat 
de democratie er eerder is dan de Verlichting. Is het 
bij ons nu, simpel gesteld, democratie én Ver
lichting, daar is het democratie óf Verlichting. De 
Verlichting stoelt in Turkije op een dictatuur, en 
laat zich slechts met harde hand handhaven. Daar
mee diskwalificeert dit land zich voorlopig voor de 
Europese Unie, en waarschijnlijk voor langere tijd. 
Bij Europa kan het niet, en bij Azië wil het niet. 
Turkije hoort nergens bij. 
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