
Europese gedachte! Wat rest zijn nog wat merk-
waardige relicten van de oude structuur, zoals het
Europees Parlement en een te bemoeizuchtige Com-
missie.

Aan het oranje-licht dat de Europese Commissie
deze maand aan Turkije gaf, kan men aflezen dat de
zogenaamd geharnaste voorstanders van toetreding
zelf grote twijfels hebben over het eindstation van
het Turkse eu-lidmaatschap. Er wordt een hypocriet
spel met Turkije, én met de niet-ingewijde Europese
bevolking, gespeeld. Men begint met veel tam-tam
aan een onderhandelingsproces om druk op de
Turkse hervormingen te houden, maar houdt verder
alle opties open, inclusief non-lidmaatschap. Er
wordt zelfs openlijk met het idee gespeeld om Tur-
kije permanent vrij verkeer van personen te ontzeg-
gen. Daarmee implicerend dat Turkije geen vol-
waardig eu-lid mag worden, maar een tweederangs-
status krijgt. Zo naderen de voorstanders heimelijk
de positie van de tegenstanders. Zij geven hen gelijk
in hun opvatting dat Turkije voor de Europese Unie
een uiterst problematisch geval is: qua land en be-
volking een maatje te groot en op economisch en
politiek-cultureel vlak (nog) sterk afwijkend. De rare
paradox is dat hoe meer politici denken in te spelen
op de gevoelens van onzekerheid bij de bevolking
over Turkse toetreding – door hele zware eisen te
stellen, noodremprocedures in te stellen en te roe-
pen dat Turkije nog decennia lang ongeschikt is
voor Europa -, hoe meer ze de burgers in hun angst
en verontrusting juist bevestigen. 

Tot nu toe hebben overwegingen van buiten-
landse politiek in het debat gedomineerd. De
Turkse toetreding was het ‘speeltje van Eurocraten
en buitenlandspecialisten’, ook in de PvdA. Zelfs
dan valt niet te begrijpen waarom, gelet op de actu-
ele mensenrechtensituatie in Turkije, het besluit
over toetreding toch weer te snel is gevallen. Het is
teleurstellend dat de PvdA met zijn sterke traditie
op mensenrechtengebied (Max van der Stoel) en
vrouwenemancipatie (Joke Kool-Smit) minder kri-
tisch is dan het cda op het punt van de schending
van de mensenrechten. Zo meldt Amnesty Interna-
tional als schokkend gegeven dat een derde (sic!)
van de Turkse vrouwen te maken heeft met enige
vorm van mishandeling en onderdrukking.

En dan zijn er voor Duitsland en Nederland, de
landen met grote Turkse migrantengemeenschap-
pen, nog binnenlandse risico’s. Daarvoor bestaat
weinig urgentiegevoel. Men ontkent dat een Turks
lidmaatschap tot nieuwe immigratie leidt of men
zegt dat dit juist goed is tegen de vergrijzing. Maar
onze grote steden kunnen een golf arme immigran-
ten niet nog een keer aan. De PvdA moet zich niet
opnieuw stoten aan dezelfde steen: de ondermij-
ning van de nationale solidariteit van de verzor-
gingsstaat door iets te hard van stapel te lopen met
internationale solidariteit. 

Valt er van de Unie nog een enthousiasmerend,
coherent project te maken, nu ‘Europa’ steeds weer
voor andere hoge doelen – eerst de Frans-Duitse
rivaliteit, dan het IJzeren Gordijn, nu weer de con-
frontatie met de Islam – wordt ingezet? Ik hecht
groot belang aan geopolitiek stratego, maar de vs
maken van Irak, Mexico en Taiwan toch ook geen
Amerikaanse staten als Ohio en Wyoming, met
stemgewicht in het Congres? Europa kent een
naïeve en onverantwoordelijke opvatting van vre-
des- en veiligheidsbeleid: het zet zijn eigen existen-
tie en slagkracht steeds opnieuw op het spel.

rené cuperus
Medewerker Wiardi Beckman Stichting

‘Kies maar een ander’
In s&d van juli/augustus schrijft Wim Wildeboer,
voorzitter van de PvdA-afdeling Groningen, dat het
merkwaardig is dat nergens de vraag gesteld wordt
waarom verliefde mensen, vaak in bezit van een
Turks of Marokkaans paspoort, automatisch het
recht moeten hebben om zich na hun huwelijk sa-
men in Nederland te vestigen. Ik probeer die vraag
hier serieus te beantwoorden.

Eerst wil ik enkele punten aanstippen waar mis-
verstand over bestaat. Hoe grootschalig is de Turkse
en Marokkaanse huwelijksmigratie? Van alle mi-
granten die in 2001 naar Nederland kwamen, ging
het bij ongeveer 7% om een Marokkaanse of Turkse
huwelijksmigrant (circa 6500 mensen). Verder is het
niet zo dat dat bijna allemaal ‘bruiden’ zijn, zoals
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Wildeboer suggereert. Dat geldt misschien voor de
huwelijksmigranten uit Rusland en Thailand, maar
er komen ongeveer evenveel mannelijke als vrouwe-
lijke huwelijksmigranten uit Turkije en Marokko
naar Nederland. 

Een ander belangrijk punt is het vrijwillige karak-
ter van de huwelijken. Als we vier mogelijkheden
onderscheiden om tot een huwelijk te komen – de
gedwongen uithuwelijking; het gearrangeerde hu-
welijk; de jongeren kiezen zelf hun partner en vra-
gen hun ouders om toestemming; de jongeren kie-
zen zelf hun partner zonder hun ouders om toe-
stemming te vragen -, dan komen de tweede en
derde mogelijkheid onder Turkse en Marokkaanse
Nederlanders verreweg het meeste voor. Het ver-
schil tussen deze twee zit in wie het initiatief neemt
en dat is door handig en tactvol opereren van zowel
jongeren als ouders niet altijd gemakkelijk uit te
maken. Uithuwelijken zonder de in vrijheid gegeven
beslissende instemming van de huwelijkspartners
zelf, komt nauwelijks voor.

Het gelijke recht van alle burgers om zelf in vrij-
heid hun huwelijkspartner te kiezen is een belang-
rijk goed. Waarom is volgens de mensenrechten-
verdragen van de vn en de eu de keuze van een hu-
welijkspartner vrij, zonder onderscheid op grond
van taal, nationaliteit of maatschappelijke afkomst,
bezit of andere status? Omdat er vanuit gegaan
wordt dat het hier om een existentieel uiterst be-
langrijke keuze gaat, omdat liefde een zeer subjec-
tieve zaak is en omdat liefde iets is dat mensen in
belangrijke mate toevalt en overkomt. De liefde
tussen twee huwelijkspartners is een band tussen
twee mensen die niet door een besluit of op afroep
zo maar te creëren is. De vrijheid van partnerkeuze
heeft de bedoeling te garanderen dat mensen de
partner kunnen kiezen die – als een lot uit de loterij
– van hen houdt en voor wie ze zelf liefde voelen en
met wie ze die liefde willen onderhouden, liefst een
leven lang.

De mensenrechtenverdragen spreken niet alleen
over het recht op vrije partnerkeuze maar ook over
het recht op het stichten van een gezin en het leiden
van een gezinsleven. Dat de partnerkeuze en het ge-
zinsleven vrij is, houdt in dat de overheid niet mag
zeggen: deze door jou gekozen partner houdt niet

genoeg van je, heeft een te lage opleiding, heeft te
weinig kans op de Nederlandse arbeidsmarkt, kies
maar een ander, er zijn mensen genoeg. Het bete-
kent ook dat de overheid niet mag zeggen: o.k.,
deze partner is best, maar als jullie willen gaan
samenwonen, dan moeten jullie wel in een ander
land gaan wonen. Een overheid die zoiets doet, tast
de vrijheid waar het hier om gaat aan. 

Huwelijksmigranten zijn niet zo maar onder de
noemer van vrijwillige migranten gelijk te stellen
aan arbeidsmigranten. Het lijkt erop dat het kabi-
net Balkenende, maar ook een deel van de PvdA,
huwelijksmigranten met een opleidings- en cul-
tuurachterstand de toegang tot Nederland wil gaan
ontzeggen. Het recht op vrije partnerkeuze en ge-
zinsleven maakt echter dat allerlei eisen die de
Nederlandse overheid moreel gezien mag stellen
aan arbeidsmigranten van buiten de eu, niet ge-
steld mogen worden aan huwelijksmigranten.

Een wezenlijk kenmerk van veel mensenrechten
is dat ze individuen beschermen en de mogelijk-
heid inperken van een staat om het collectieve be-
lang te behartigen. Nu ben ik niet van mening dat
mensenrechten absoluut zijn. Het kan zijn dat het
in een bepaalde situatie moreel verantwoord is om
een mensenrecht te overrulen, bijvoorbeeld omdat
een ander mensenrecht in het geding is. Het opzij
mogen zetten van een mensenrecht vereist echter
bijzonder sterke argumenten. De argumenten die
ik tot nu toe gezien heb – hoofdzakelijk betreffen
ze de sociale en collectieve voorzieningen en de
openbare orde – , acht ik niet overtuigend. 

De ruimte ontbreekt om er in dit verband verder
op in te gaan. Ik wil hier vooral aangeven, dat het
bij het recht op huwelijksmigratie niet om een
vreemde vergissing in de wet gaat, maar om een
respectabel onderdeel van de Nederlandse cultuur.
Huwelijksmigranten moeten integreren in de
Nederlandse samenleving, maar hun komst naar
Nederland verhinderen is een aantasting van het
Nederlandse erfgoed. 

peter derkx
Hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te
Utrecht en lid van het Trefpunt van Socialisme en Levens-
overtuiging
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