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SPANNINGEN BINNEN DE TURKSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND

Op gezette tijden wordt de laatste jaren in Nederland (en

ook bijv. in de Bondsrepubliek) stemming gemaakt tegen wat wordt

aangeduid als de toenemende invloed van "Grijze Wolven" onder de

Turkse gastarbeiders. Steeds opnieuw blijken het Turkse communis-

tische groeperingen te zijn die op deae wijze politiek anders-

denkende landgenoten in discrediet proberen te brengen. Onlangs

presenteerde zich in dit kader een comité "Stop de Turkse MHP-

fascisten" dat op 2.k februari j.l. in Rotterdam een manifestatie

hield tegen de "Grijze Wolven". De drijvende krachten achter het

comité en de organisatoren van de manifestatie waren de pro-

Chinese Turkse "Halkindesi"-groep uit Utrecht en de Kommunistische

Eenheidsbeweging Nederland - marxistisch-leninistisch (KEN-ml).

De grootste communistische en op Moskou georiënteerde Turkse groe-

pering in Nederland, de "Turkse Arbeidersvereniging in Nederland"

(HTIB) weigerde deelname aan comité en manifestatie, gezien de

grote pro-Chinese invloed daarin. Om de demonstratie toch enige

omvang te geven, verzekerden de organisatoren zich van deelname

van in de Bondsrepubliek woonachtige pro-Chinese Turkse communisten*

Eet totaal aantal deelnemers aan de manifestatie bedroeg 200,

waaronder 125 Turken uit Nederland, België en de BRD. Onder de

aanwezige Turken vormde de groep uit de BRD een meerderheid.

Deze gang van zaken illustreert enkele belangrijke aspecten

van de situatie in de Turkse gemeenschap in Nederland - een

gemeenschap waarbinnen momenteel duidelijk (politieke) spanningen

bestaan.

Van het bestaan van een organisatie "Grijze Wolven" in

Nederland is niets gebleken. Wel is duidelijk dat gezagsgetrouwe,
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islamitische Turken in one land door een kleine minderheid van

linke-radicale, c.q. communistische landgenoten het etiket

"Grijze Wolf" krijgt opgedrukt, een benaming die in de propaganda

wordt gelijkgesteld met "HHP-fascisten".

Er bestaat momenteel in Nederland slechts één organisatie

van "rechtse", althans niet-"linkse" Turken, de ÜTID. Deze

"Idealistische Turkse Arbeidersvereniging" werd in mei 19?8 op-

gericht door aanhangers van de nationalistische en anti-communis-

tische "Partij van de Nationale Beweging" (in de Turkse afkorting

MHP), omdat het Turkse partijen sinds 1976 verboden ie zich in

het buitenland als zodanig te organiseren. De activiteiten van

de UTID hebben zich tot dusverre beperkt tot het houden van bijeen

komsten van godsdienstige, culturele en folkloristische aard die

ten doel hebben de Turkse identiteit in nationalistische en is-

lamitische zin te verstevigen. Daarbij gebruikt men veelvuldig

het symbool van de "Grijze Wolf", in Turkije een nationaal symbool

en geenezins het monopolie van een groepering als de UTID.

Voornamelijk Turkse communisten van verschillende denominatie

grijpen elke gelegenheid aan, hun "politieke tegenstanders" van de

UTID in diecrediet te brengen. Deze agitatie lijkt erop gericht

de a-politieke grote meerderheid van de naar schatting 120.000

in ons land verblijvende Turken te dwingen tot een anti-DTID-

stellingname. De Turkse communistische organisaties HTIB (pro-

Moskou) en TIKP (pro-Peking) krijgen daarbij steun van enkele

Nederlandse politieke groeperingen en van organisaties die zich

bewegen op het terrein van de belangenbehartiging van buiten-

landse werknemers. Bet is opmerkelijk, dat deze campagne in de

Nederlandse pers nogal wat aandacht krijgt, waarbij de kwalificatie

"fascistisch" voor de in de UTID georganiseerde Turken veelal

zonder meer wordt overgenomen.
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Er zijn aanwijzingen dat de genoemde a-politieke maar wel

traditioneel-religieuze meerderheid van de Turken in ons land

zich door deze voortdurende agitatie bedreigd gaat voelen. Dit

zou kunnen leiden tot - mogelijk ook gewelddadige - reacties van

vooral jongeren uit deze groep. Daarbij kan men zich afvragen of

de gesignaleerde campagne niet juist tot doel beeft dit soort

reacties uit te lokken.

20 maart 1979.


