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zomernummer van CV-Koers.

Seculier Turkije worstelt met conservatisme
In Turkije woedt een machtsstrijd tussen de oude seculiere elite en de nieuwe 
lichting moslimconservatieven. De seculieren vrezen voor de oprichting van 
een islamitische heilsstaat. Maar zo’n vaart zal dat niet lopen, meent Karel 
Smouter. Het seculiere dogmatisme vormt misschien wel een groter gevaar.

Wie vanuit Constantinopel (nu Istanbul) over zijn rijk regeert, kan er zeker van zijn dat hij dat rijk 
op den duur zal verliezen. Het ‘eeuwige’ Romeinse Rijk begon barsten en scheuren te vertonen 
nadat de Romeinen van Constantinopel hun machtscentrum hadden gemaakt. Later in de 
geschiedenis overkwam de Byzantijnen en Osmaanse Turken hetzelfde. 
,,Mocht de Russische tsaar erin slagen zijn paleizen van de Newa naar de Bosporus te verplaatsen, 
dan zou ook hij hier zijn rijk ten onder zien gaan.’’ Aan het woord is Abraham Kuyper, die 
honderd jaar terug aanmeerde in Constantinopel op doortocht van Odessa naar Jeruzalem. Hij 
beschrijft de fragiele, wankele machtsbasis van deze destijds bijzonder kosmopolitische stad, van 
waaruit het hele achterland bestuurd werd. In de decennia na Kuypers verblijf in de stad volgde 
een wanhopig en bloedig offensief tegen de Armeense en Griekse minderheden en de uiteindelijke 
teloorgang van het grote Osmaanse Rijk. 

In het licht van deze historische waarnemingen wekt het geen verbazing dat de huidige seculiere 
Turkse staat al vanaf zijn oprichting door Kemal Atatürk in 1922 preventieve garanties heeft 
ingebouwd die hem tegen dreigingen van binnen en buiten moeten beschermen. Het leger en het 
Constitutionele Hof zijn aangesteld als de eeuwige hoeders van het land en de grondwet. Onlangs 
nog kondigde het Hof aan de verkiezing van de orthodox-religieuze Muhammad Gül tot premier te 
verhinderen. En dat terwijl peilingen aangeven dat als er direct een premier zou worden gekozen, 
Gül op maar liefst 70 procent van de stemmen kan rekenen. Het leger behoort tot de 
initiatiefnemers van de protestmarsen die in mei 2007 de straten van Samsum, Ankara en Ismir 
vulden. Het democratische gehalte van deze secularistische reflexen is - mild uitgedrukt - nogal 
aan de lage kant.

Democratische paradox
Ziedaar de paradox van Turkije anno 2007: democratische verkiezingen brachten in 2002 de 
islamitische AKP aan de macht. De voormalige burgemeester van Istanbul, Tayyip Erdogan, staat 
sindsdien aan het hoofd van een regering die een succesvol liberaal economisch beleid koppelt aan 
een conservatieve koers ten aanzien van immateriële kwesties. De zorg van de seculiere Turkse 
elite en haar westerse medestrevers is dat deze partij zou dromen van een stille islamitische 
revolutie. De partij zou de democratie slechts willen gebruiken om het democratisch bestel te 
ondergraven en de sharia in te voeren. Tegelijk blijkt uit peilingen dat juist de AKP-achterban het 
meeste voelt voor aansluiting bij de Europese Unie - bepaald niet de meest vruchtbare bodem voor 
het islamitisch recht.
Het is dan ook zeer de vraag waarop deze angsten zijn gebaseerd. In de vijf jaar dat de AKP - toen 
nog de Welvaartspartij - gedwongen het politieke toneel moest verlaten (1997 - 2002), is de 
fundamentalistische onderstroom in de partij gemarginaliseerd. Ook de participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt en in de politiek neemt toe. De meest tastbare bewijzen van islamiserende 
ambities worden gevonden in de partijlijn aangaande de hoofddoekjeskwestie. De AKP wil af van 
het verbod op het dragen van hoofddoekjes op scholen. Erdogans vrouw gaat - tot aanstoot van 
velen - niet zonder hoofddoek de deur uit. 
Maar al deze overtuigingen zijn nog lichtjaren verwijderd van het doemscenario dat telkens weer 
geschetst wordt. Een Iran aan de Bosporus lijkt nergens in zicht, ook al omdat slechts tien tot 
vijftien procent van de Turken de invoering van het islamitisch recht zegt te wensen. Het is goed 
mogelijk dat stille afgunst over het voor Turkije ongekende economische en electorale succes van 
de AKP een veel belangrijker motief is voor het seculiere verzet. 



Ook de samenstelling van het legioen demonstranten verraadt de aanwezigheid van andere 
motieven dan slechts de oprechte zorg over land en grondwet. Het was vooral de oudere 
middenklasse die in mei massaal de straat op ging: mensen die vrezen voor het verlies van hun 
maatschappelijke en economische status. De natuurlijke achterban van de AKP is het religieus 
georiënteerde achterland en een jonge stedelijke voorhoede die juist teruggrijpt op religie als 
bindmiddel in onzekere tijden. Groepen die tot voor kort stelselmatig uit het centrum van de macht 
zijn gehouden.

,,Een escalatie van het conflict lijkt alleen te voorkomen door het 
opnieuw arrangeren van de verhouding tussen staat en religie’’

Turki je & Europa
In ieder Europees land bestaat een eigensoortig arrangement tussen staat en kerk. Zoals de Leidse 
turkoloog Erik-Jan Zürcher aangeeft, is ook het westelijk deel van Europa niet onomkeerbaar en 
niet volledig seculier. De verhouding tussen geloof en macht, staat en kerk, is overal en altijd 
onderdeel van het maatschappelijk gesprek. Evenals in Polen en de Verenigde Staten zoekt de 
religieuze meerderheid in Turkije naar een middel om haar morele claims politiek te gelde te 
maken. Binnen de grenzen van de rechtsstaat is dat volstrekt legitiem.
Wie daarentegen gelooft in een eeuwig en onveranderlijk strikt seculier regime zal dit altijd 
kritiekloos moeten verdedigen en dat maakt ieder gesprek bij voorbaat onmogelijk. De macht over 
Istanbul zal - of die nu religieus of seculier gelegitimeerd is - in de huidige situatie dan ook niet 
zonder slag of stoot overgaan in nieuwe handen.
Een gewelddadige escalatie van het Turkse conflict lijkt op den duur alleen voorkomen te kunnen 
worden door het opnieuw arrangeren van de verhouding tussen staat en religie. De pacificerende 
kracht van het Europees integratieproject en onze ervaring met de ontwikkeling van pluralistische 
democratieën zijn daarbij onmisbaar. Ook als de AKP wél een wolf in schaapskleren blijkt te zijn, 
is dan een politiek instrument voorhanden om Turkije aan te spreken en aan te vullen. Daarvoor 
moet eerst de overtuiging bij alle betrokken partijen gaan groeien dat Turkijes oriëntatie op 
democratie en westerse waarden op deze manier blijvend en vreedzaam kan worden gegarandeerd. 
Overigens is het de vraag of dit proces het beste door lidmaatschap of een ‘geregistreerd 
partnerschap’ met de EU gaat. Maar de minst verstandige én de minst democratische optie is in 
elk geval om Turkijes gematigde religieuze meerderheid consequent te blijven marginaliseren, 
zeker als leger en hof daarin het voortouw nemen.

Karel Smouter is freelance journalist/publicist en studeert Filosofie aan de VU in Amsterdam. In 
de zomer van 2007 reist hij voor CV•Koers ‘om de oude wereldzee’. Dit is dezelfde reis die 
Abraham Kuyper honderd jaar eerder voltooide langs de driehoek Odessa-Khartoum-Tanger. De 
eerste etappe leidt van Odessa naar Istanbul. De reis is vanaf half juli te volgen op 
www.omdeoudewereldzee.nl.

Europa-nota van SGP/CU is ambivalent en 
kortzichtig
Wie vooruit wil met Europa kan niet met de ene voet op het gaspedaal en met 
de ander op de rem blijven staan. Toch lijkt een recente nota van de 
ChristenUnie/SGP-fractie precies dat te betogen, meent Karel Smouter.

Euforie is de grondtoon bij de opening van het ‘Europa-congres’ van de Eurofractie van 
ChristenUnie en SGP op 1 juni jl. ,,Nog maar een paar jaar geleden was onze positie een 
marginale minderheidsopvatting. Nu is onze koers de hoofdstroom in de Nederlandse politiek’’, 
zegt Europarlementariër Hans Blokland in een conferentiezaaltje te Rotterdam. 
In de nota die tijdens het Europa-congres wordt gepresenteerd - onder de titel Verder zien - wordt 
veelvuldig gesproken over de ‘oorverdovende stilte’ die de twee jaar reflectie na de verworpen 
Grondwet gekenmerkt heeft. Pas sinds de Eurotop in Berlijn van 21 en 22 juni jl. is het perspectief 



op een nieuw verdrag weer geopend. Met welke inzet wil de CU/SGP-fractie het debat over 
Europa’s toekomstvoeren?

Geografische grenzen
De in de nota verwoorde visie op ‘nieuwe uitbreidingsrondes’ lijkt vanzelfsprekend: eventuele 
toekomstige lidstaten van de Europese Unie dienen op het Europese continent te liggen. Rusland 
en de landen op de Kaukasus vallen erbuiten, evenals nabijgelegen landen als Turkije en Marokko 
(dat in 1987 nog bij de EU aan de deur klopte). Voor de Balkanlanden is op de middellange 
termijn wellicht ruimte en Oekraïne is welkom, maar slechts in de wachtkamer.
Toch is juist de vanzelfsprekendheid van dit argument bedrieglijk. Dat wordt duidelijk wanneer de 
historische en de culturele component wordt meegewogen. Abraham Kuyper werd aan het begin 
van de vorige eeuw nog verrast door de  ‘courtoisie internationale’ die hij aantrof aan het hof van 
Turkije en Marokko. Steden als St. Petersburg, Odessa en Istanbul maken al honderden jaren deel 
uit van het Europese verhaal en op het vlak van kunst en handel is er steeds een intensieve 
verbondenheid en uitwisseling geweest. Terugblikkend lijkt de interactie tussen al die 
verschillende krachten en machten per saldo zeer productief te zijn geweest voor het continent. 
Naties zijn een product van collectieve verbeelding en dus is het voor hun toekomst belangrijk met 
welk verhaal ze zich verbonden weten. Voor landen als Oekraïne en Turkije betreft dit de keuze 
tussen het Aziatische dan wel het Europese verhaal. Een transnationaal verband als de EU is het 
instrument bij uitstek waarmee democratieën hun waarden en loyaliteiten duurzaam kunnen 
vastleggen, juist omdat hun Europese oriëntatie niet voor zich spreekt. 
Een absolute gotspe vormt Bloklands historische argument dat de Ottomaanse Turken enkele 
eeuwen geleden nog tot tweemaal toe ,,voor de poorten van Wenen’’ stonden. Nog geen twee 
decennia voordat de EU van start ging stonden de Duitsers nog voor onze eigen Grebbeberg.
Dat Turkije tegenwoordig niet met een leger voor de poorten van Wenen staat, maar met een 
diplomatenkoffer voor de kantoorgebouwen in Brussel en Straatsburg, is zo bezien simpelweg 
pure winst.

,,De historische dynamiek van de EU is gebaat bij ideeën die het 
eigenbelang en de kortetermijnbelangen overstijgen’’

Inhoudeli jke grenzen
Het pleidooi in de nota voor een nieuw en uitgedeund verdrag lijkt – na de laatste Eurotop – deels 
te worden gehonoreerd. Het idee van de fractie om de samenwerking met nieuwe lidstaten als 
Bulgarije en Roemenië eerst te verdiepen, voordat Europa zich opnieuw aan een uitbreidingsronde 
overgeeft, getuigt van praktische wijsheid. 
Hoewel op de korte termijn inderdaad behoedzaamheid geboden is, ontbreekt in de nota het besef 
dat inhoudelijke verdieping wellicht om nieuwe vormen en instrumenten om deze mee vorm te 
geven vraagt. Wie alleen maar met het ‘eindstation’ bezig is, vergeet te kijken welke haltes hij nog 
moet passeren.
Om de Europese samenwerking tussen oude en nieuwe lidstaten te verdiepen én om positie te 
kiezen in de wereld, zou het opnemen van het Handvest van de Grondrechten in een nieuw 
verdrag een stap vooruit kunnen betekenen. Dit handvest, evenals de preambule, lijkt het nieuwe 
gewijzigde verdrag niet te gaan halen. Het is de vraag wie hiermee gebaat is – de meeste 
neestemmers uit 2005 in elk geval niet. Het schrappen van het Handvest lijkt vooral bedoeld om 
het verdrag minder op een grondwet te doen lijken. Ondertussen opereert de EU gewoon als staat 
en zou het goed zijn wanneer zij in haar handelen begrensd wordt door een dergelijke 
grondrechtencatalogus. Europa is immers, in de woorden van scheidend ‘prime minister’ Tony 
Blair, geen Superstaat, maar een Supermacht.

Ambivalent
De fractie lijkt kortom vaak ambivalent over de toekomst van Europa: wel intensivering van de 
samenwerking op economisch vlak, maar geen culturele en grondrechtelijke verdieping; wel 
inzetten op ‘Europees nabuurschap’ voor Turkije en Oekraïne, maar zonder reëel uitzicht voor 
deze landen op toekomstige deelname aan het Europese proces. 
In plaats van aan een toekomstbeeld schetst men een inhoudelijk en geografische ‘eindplaatje’. Zo 
wordt de schijn gewekt dat zij - net als de extreem eurosceptische IND/DEM-groep waar zij deel 



van uitmaakt - een punt wil zetten achter het Europese integratieproces. Dit terwijl een komma 
meer op zijn plaats lijkt. 
De historische dynamiek van de EU is gebaat bij ideeën die het eigenbelang en de 
kortetermijnbelangen overstijgen - deze ideeën vormen de smeerolie die de EU doet draaien. De 
EU schiep eenheid in een door oorlog gebroken Europa en is er de afgelopen jaren in geslaagd om 
de landen achter het voormalige IJzeren Gordijn te betrekken bij de toekomst van Europa. Ook in 
de huidige context moet zij - onder voorwaarden - de hand reiken naar landen die zich op de 
grenzen van Europa en Azië (en van democratie en autoritair bewind) bevinden.

Karel Smouter is medewerker van CV-Koers en studeert filosofie aan de VU te Amsterdam. Hij 
rondt in het najaar van 2007 zijn studie af met een stageopdracht over ‘de toekomst van Europa’ 
op het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zie ook p. 26.

De brochure ‘Verder zien’ is te bestellen via de website van de ChristenUnie, 
www.christenunie.nl.


