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Bishop Wiertz versus Eric Outshoorn (Volkskrant) on Turkey,  
late November 2005. See article and rebuttal below.  
 
Bishop Wiertz writes on 24 November 2005 in the Volkskrant: 
 
Verschil tussen Turkije en EU is te groot  
De Roermondse bisschop Frans Wiertz veroorzaakte opschudding door  
uitlatingen in het magazine Chapeau. Hij licht zijn opvattingen over de EU  
en Turkije nader toe. 
De toetreding van Turkije tot de Europese Unie lijkt een gelopen race.  
Toch is een fundamenteel debat noodzakelijk. Met nu zo'n zeventig  
miljoen inwoners en volgens prognoses over tien tot twintig jaar honderd  
miljoen, zou Turkije de grootste lidstaat van de Unie worden. In het licht  
van de toenemende steun van bevolkingen in islamitische landen voor de  
'politieke islam' en min of meer fundamentalistische bewegingen, ook in  
Turkije, kan het lidmaatschap van Turkije een tijdbom vormen voor het  
democratische fundament van de EU. 
 
Turkije is een seculiere staat, benadrukken voorstanders van toelating.  
Dat klopt, maar de handhaving van het seculiere karakter van Turkije  
was de vrucht van repressie, niet van democratische besluitvorming. Meer  
democratie zou onder Turkse fundamentalisten met gejuich worden  
ontvangen. In veel islamitische landen, maar niet alleen daar, is sprake van  
de opkomst van wat de Amerikaanse politicoloog Fareed Zakaria illiberal  
democracies noemt. 
 
In islamitische landen zijn het niet het parlement maar instituties als  
de koning (Marokko), het leger (Algerije) of de rechter (Turkije) die  
liberale verworvenheden beschermen tegen de democratische druk om de  
islam tot leidend beginsel van het staatsbestel te maken. 'In veel delen  
van de wereld, zoals Tunesië, Marokko, Egypte en sommige Golfstaten  
zouden verkiezingen ertoe leiden dat deze landen minder liberaal worden dan  
ze nu zijn', concludeert Zakaria. 
 
Het westerse geloof dat democratie en liberale grondrechten  
onvermijdelijk in elkaar overvloeien, wordt weerlegd door het groeiende aantal  
illiberal democracies. In islamitische landen is deze tendens eerder regel  
dan uitzondering. Turkije kent eveneens een lange traditie als  
illiberal democracy, zij het van een seculier karakter. Alhoewel sprake lijkt  
van een ontwikkeling naar meer democratie naar westerse normen,  
rapporteerde Amnesty onlangs over schending van mensenrechten en een  
gemankeerde vrijheid van godsdienst. 
Het cruciale probleem is dat verdergaande democratisering  
waarschijnlijk tot minder vrijheid voor niet-islamitische minderheden leidt en Turkije 
zal veranderen van een seculiere illiberal democracy in een islamitische variant. Het 
seculiere karakter van Turkije is niet de uitdrukking van de volkswil, maar het gevolg 
van vaak hardhandige staatsinterventie in het religieuze domein. De scheiding van 
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kerk en staat zoals wij die kennen, betekent dat geloofsgemeenschappen zo veel 
mogelijk gevrijwaard zijn van overheidsbemoeienis. 
Turkije kent daarentegen vergaande staatsbemoeienis met religieuze  
zaken en een actief overheidsbeleid om religieuze invloeden te weren uit het publieke 
domein. Met als belangrijkste motief de invloed van de  
politieke islam in te dammen. Dat lukt niet op ieder niveau. Juist waar  
aanhangers van de politieke islam bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, worden 
niet-islamitische geloofsgemeenschappen dwarsgezeten. 
Het lijkt een onoplosbaar dilemma: alleen door het democratische tekort  
van Turkije te aanvaarden, kan de democratische totstandkoming van een  
islamitische staat worden voorkomen. In zo'n staat komen individuele en  
collectieve grondrechten van minderheden waarschijnlijk onder druk te  
staan. Maar hetzelfde systeem dat een wellicht wenselijke dam opwerpt  
tegen het fundamentalisme, perkt ook de democratische grondrechten van  
anderen in, zoals de schrijver Pamuk mocht ondervinden. 
Een belangrijk argument in de discussie over de toetreding van Turkije  
tot de Unie betreft het verschil tussen het christelijke erfgoed van  
Europa en de islamitische geschiedenis waar Turkije deel van uitmaakt.  
Het gaat hier niet om een (negatieve) inhoudelijke waardering van de  
islam als godsdienst. De islam is een rijk geloof en menig christen kan een  
voorbeeld nemen aan de godsvrucht en ernst van veel moslims. De islam  
en het christendom verschillen wél in hun waardering van met name de  
(individuele en collectieve) vrijheid van godsdienst en de scheiding van  
kerk en staat. Dat verschil valt niet alleen terug te voeren op het feit  
dat het christendom in Europa de Verlichting heeft meegemaakt. De  
'grondlegger' van het christendom, Jezus Christus, had geen enkele politieke  
ambitie. In de eerste vier eeuwen heeft het christendom in een vaak  
vijandige omgeving moeten overleven. Het ontbreken van een scheiding van  
kerk en staat heeft aan vele christenen het leven gekost. De vrijheid  
van godsdienst die ze sinds 325 werd gegund, was daarom een duur  
verworven grondrecht. 
 
Alhoewel ook het christendom dit grondrecht aan andere groeperingen  
niet altijd heeft gegund, met staatsmiddelen godsdienstige disputen heeft  
beslecht, bisschoppen kende die als staatkundige vorsten regeerden en  
onder de vlag van het evangelie kruistochten heeft gevoerd, zijn de  
wortels van het christendom wezenlijk anders dan die van de islam. Mohammed  
was niet alleen een profeet en een begenadigd godsdienstig leider. Hij  
was tevens staatsman, legerleider en stichter van de eerste  
islamitische staat. Waar Jezus Christus geen politieke blauwdruk heeft nagelaten,  
zijn religieuze overtuigingen en staatkundige visies in de islam nauw  
met elkaar verbonden. De scheiding van kerk en staat en de - individuele  
en collectieve - vrijheid van godsdienst zijn ten principale  
problematisch als wordt gestreefd naar de islamitische staat zoals onder  
Mohammed. 
 
Is het onmogelijk voor islamitische landen 'onze' liberale grondrechten  
als de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting te  
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omarmen? Nee. We moeten wel onderkennen dat het invoeren van een  
democratische staatsinrichting niet vanzelf leidt tot de acceptatie van  
individuele en collectieve vrijheden van minderheden en dat het laatste meer tijd vergt 
dan het eerste. 
De groeiende aanhang voor de politieke islam in de islamitische wereld  
kan niet buiten beeld blijven in de discussie rond de toelating van  
Turkije tot de EU. Wanneer onder een bevolking een groeiende aanhang voor een 
politieke islam ontstaat, die teruggrijpt op het theocratische  
staatssysteem uit de tijd van de profeet, groeit onvermijdelijk de spanning tussen 
democratie en liberale grondrechten. Of Turkije zich zal ontwikkelen tot zo'n illiberal 
democracy is onzeker maar allerminst  
onwaarschijnlijk. 
De toelating van een land met deze omvang tot de EU is daarom een  
ongewis avontuur waar we niet aan moeten beginnen. 
Mgr. Frans Wiertz is bisschop en inwoner van Roermond.  
 
 
Eric Outshoorn, a reporter and editor at the Volkskrant, replies on 29 November 
2005:  
 
Bisschop Wiertz moet huiswerk overdoen 
 
Eric Outshoorn 
 
De uitlatingen van de Roermondse bisschop Wiertz over de  
onwenselijkheid van een Turks lidmaatschap van de EU (Forum, 24 november) 
vragen om een reactie. Wiertz heeft zijn huiswerk niet gemaakt. Dat is slordig  
voor iemand die niet alleen spreekt als inwoner van Roermond, maar ook als  
een der leiders van de rooms-katholieke gemeenschap in Nederland. 
Volgens de prognoses heeft Turkije over tien tot twintig jaar 100  
miljoen inwoners, schrijft Wiertz. Wiens prognoses? Hij schrijft het niet.  
Het Turkse staatsbureau voor de statistiek (DIE) meldt dat Turkije pas  
tegen 2050 het aantal van 100 miljoen inwoners zal halen. 
 
De DIE meldt ook dat het geboortental in Istanbul in 20001,97 was.  
Weliswaar was dat in de grootste zuidoostelijke stad Diyarbakir in  
datzelfde jaar nog 4,51, maar dat verschil loopt met het jaar terug. Door de  
stijgende welvaart worden kinderen ook in Turkije niet meer gezien als  
een oudedagsvoorziening. De Turken laten Gods water net zomin meer over  
Gods akker lopen als de Nederlandse katholieken dat de afgelopen  
decennia hebben gedaan. 
 
Wiertz citeert met instemming de Amerikaanse Newsweek-columnist Fareed  
Zakaria over de zogeheten illiberal democracies, onliberale  
democratieën. Zakaria stelt dat in islamitische landen het niet het parlement,  
maar de instituties zijn die liberale verworvenheden beschermen tegen de  
druk de islam tot leidend beginsel van het staatsbestel te maken. Hij  
noemt als voorbeeld de Marokkaanse koning, het Algerijnse leger en de  
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Turkse rechters. Wiertz' suggestie is dat een aanzienlijk aantal Turken  
erop uit is van Turkije een islamitische staat te maken. Maar ook hier  
geeft hij geen cijfers. 
Bij de jongste parlementsverkiezingen, in november 2002, haalde de  
fundamentalistische Gelukzaligheidspartij (Saadet) een armzalige 2,5  
procent van de stemmen. De seculiere partijen van links (CHP en DSP) haalden 
samen ruim 20 procent, seculier rechts (DYP, MHP, ANAP) 21 procent. 
Grote winnaar was de AKP van premier Tayyip Erdogan. Ze behaalde 34,3  
procent van de stemmen. Door de kiesdrempel van 10 procent kwamen alleen  
AKP en CHP (19,4 procent) in de volksvertegenwoordiging. De AKP kan  
niet worden gekenschetst als een fundamentalistische partij, ook al heeft  
ze haar wortels in de politieke islam. De AKP ziet zichzelf als  
conservatief en bewijzen van het tegendeel zijn niet te vinden in de drie jaar  
dat ze aan het bewind is. 
Wiertz besluit met de opmerking dat het onzeker is of Turkije zich zal  
ontwikkelen tot een onliberale democratie, maar dat dit allerminst  
onwaarschijnlijk is. Alweer, een ongeschraagde suggestie. 
Natuurlijk is Turkije nog geen voorbeeldige democratie. Het is  
schandelijk hoe laks er wordt omgesprongen met de mensenrechten en het  
treiteren van godsdienstige en etnische minderheden is het land onwaardig. Er  
wordt hard gewerkt aan verbetering; het toeziend oog van de EU en het  
vooruitzicht op het lidmaatschap houden de Turken goed bij de les. 
De auteur is redacteur van de Volkskrant.  


