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Derwich M. Ferho

De AKP van Erdoğan 
zet haar strategie voort

REDACTIONEEL

Het is wel waar dat het Turkse leger en de veiligheidsdiensten hun sterke rol in het bepalen van het beleid 
gedeeltelijk hebben moeten afstaan. De generaals en de commissarissen mogen niet langer zomaar verkozenen 
uit het parlement geboeid laten wegvoeren naar de gevangenis. Maar men mag niet vergeten dat het leger en 
het politieapparaat nog steeds misdaden begaan. Zo kon het leger straffeloos 34 minderjarigen – die voor hun 
broodwinning benzine de Iraaks-Turkse grens oversmokkelden – dood bombarderen in Roboski (28/12/2011) 
en de politie kan ook nog steeds zonder problemen minderjarige Koerdische jongeren doodschieten (zoals in 
Cizre op 28/12/2014). 

Het grootste deel van de gerechtelijke structuur, het onderwijs, de media en de nationale administratie zijn  
evengoed onder de controle van de AKP-regering gebracht. Het gerecht treedt op wanneer Erdoğan het bevel 
uitspreekt. Tientallen duizenden onderwijzers, leerkrachten, academici en journalisten zijn naar huis gestuurd 
omdat ze het denk-model van de AKP niet volgen. In de nationale administratie kunnen enkel zij die het beleid 
goedkeuren blijven werken. Sterker nog, alleen AKP-gezinde hulpbehoeftigen mogen dagelijks voedselpakketten 
afhalen bij de hulpcentra. Eén man heeft nu het volledige gezag op alle vlakken van de samenleving in Turkije. Het 
enige verschil met vroeger is dat het leger en de politie nu hun orders krijgen van Erdoğan en zijn handlangers. 

De Koerdische kwestie blijft evengoed onopgelost. Erdoğan en zijn regering houden de Koerdische 
vrijheidsbeweging aan het lijntje. Ze proberen de zaak zoveel mogelijk uit te stellen met het doel de Koerdische 
zijde te verzwakken, zodat op den duur het AKP-model een feit wordt. En dat model is niets anders dan één 
staat, één volk, één taal, één vlag en één godsdienst. 

Omdat de EU-beleidmakers zien dat de Turkse staat niet van plan is de EU-regels te volgen, beginnen ze 
hun hoop te verliezen. Af  en toe laten ze dat ook blijken. De onderhandelingen zijn praktisch geblokkeerd en 
er wordt weinig tot geen vooruitgang geboekt wat betreft mensen- en volkenrechten, noch op het vlak van de 
hervormingen van leger, politie, media, onderwijs en economie. Integendeel, Turkije begint een andere koers te 
volgen, namelijk een weg die binnen de Turkse samenleving vijandigheid zaait tegenover de EU door een meer 
conservatief, onverdraagzaam, islamitisch en rechts-nationalistisch discours. Het leger, de politie, het gerecht, het 
onderwijs en de media zijn totaal de klus kwijt door zo’n scherpe ommezwaai. Ook het feit dat de AKP-regering 
sinds jaren groeperingen als IS, Jabhat al-Nusra en Huda-Par op eigen grond tolereert en zelfs vooruithielp, valt 
niet te verbergen. Om deze redenen, kan en mag Turkije nog geen lid worden van de EU.

Derwich M. Ferho, voorzitter van het Koerdisch Instituut.

De AKP van de Turkse president Erdoğan heeft vanaf  het begin de Islamo-Turkse ideologie gekozen om bepaalde 
doelstellingen te bereiken, waaronder de politieke en economische invloedssferen van Turkije uitbreiden naar die 
van het oude Ottomaanse Rijk. Sommigen denken echter dat de AKP van Erdoğan een gematigde politieke koers 
voert. Daarom geniet de AKP nog steeds bepaalde steun onder haar westerse bondgenoten.
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Het is maar een korte wandeling van het westen van 
Kobanê naar de frontlinie in het oosten. Maar de 
geografie van de stad is niet meer dezelfde. Geen huis 
staat nog overeind, straten zijn veranderd in smalle 
paadjes tussen brokstukken en autowrakken. Eens 
dieper in het centrum is de destructie compleet. Op 
Azadi Square, het Vrijheidsplein, heeft het standbeeld 
van een adelaar als bij wonder de gevechten overleefd. 
Hij spreidt de vleugels alsof  hij wil opstijgen uit de zee 
van puin om hem heen.

Voorbij het plein wordt het te gevaarlijk om op 
straat te lopen. De wijken in het oosten liggen nog 
in het bereik van de sluipschutters van IS. De tocht 
gaat verder door de huizenblokken waarvan de kamers 
met elkaar verbonden zijn door gaten in de muren. 
Van woonkamers naar opbergruimtes door winkels 
via slaapkamers. De resten van wat ooit het dagelijks 
leven in Kobanê was, liggen bedolven onder steen 
en stof. De straten zijn afgeschermd met lappen stof  
om sluipschutters het zicht te ontnemen, maar toch 
is het best zo snel mogelijk te rennen. Overal liggen 
resten van zelfgemaakte mortieren van IS, gasflessen 
gevuld met kruit en lanceerbuis eraan vastgemaakt. In 
de pas veroverde wijken steken hier en daar menselijke 
resten uit het puin. IS-strijders, verhakkeld door de 
Amerikaanse bommen. Gelukkig is het winter, de geur 

Eind januari verdreven Koerden de laatste strijders 
van de Islamitische Staat uit de buitenwijken van 
Kobanê. Daarmee kwam er een einde aan een 
bittere, vier maanden durende strijd in de straten 
van de Syrische stad op de grens met Turkije. Het 
is de eerste grote nederlaag van IS in Syrië en een 
belangrijke overwinning voor de Koerden. Maar 
de bevrijding is niet absoluut en de prijs is hoog, 
blijkt ter plekke.

Toon Lambrechts

“Het zijn de Koerden die 
Europa beschermen”

zou anders niet te harden zijn.

Kobanê, ooit een slaperig stadje in Syrisch 
Koerdistan, haalde het wereldnieuws toen de 
Islamitische Staat op 17 september een grootschalig of-
fensief  lanceerde om de stad op de grens met Turkije 
in handen te krijgen. Het was niet de eerste keer dat 
IS de regio in het vizier nam, maar met al het zware 
militaire materiaal buitgemaakt in Irak veroverde de 
terreurorganisatie in een razend tempo de Koerdische 
dorpen rondom Kobanê. Begin oktober stond IS 
voor de stad en waren er al zo’n 300.000 mensen 
richting Turkije gevlucht. De val van Kobanê leek 
onafwendbaar.

De verbeten strijd van de Koerden, zwaar ge-
hinderd door een gebrek aan zware wapens en 
munitie, groeide uit tot een symbool van het verzet 
tegen IS. De internationale coalitie begon, zij het 
eerst aarzelend, de troepen van IS vanuit de lucht te 
bestoken. Tweehonderd peshmergastrijders uit Iraaks 
Koerdistan kwamen te hulp met zware wapens. Toch 
slaagde IS erin zowat 60% van Kobanê onder de 
voet te lopen. Alleen de fel bevochten grensovergang 
met Turkije en de wijken in het westen van de stad 
bleven onder controle van de YPG, de Koerdische 
volksmilitie, en hun vrouwelijke tegenhangers, de YPJ. 
Begin november keerde het tij en won de YPG voor 
het eerst weer terrein op IS. 

 Stalingrad

Uiteindelijk bereiken we via het labyrint aan 
uitgehouwen gangen hetgeen wat voor een frontlinie 
moet doorgaan. De strijd om Kobanê is een 
stadsoorlog pur sang. De strijders van de YPG hebben 
positie ingenomen aan een kant van de straat, IS zit 
aan de overzijde. Mistenur, de strategische heuvel die 
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de ‘tank’ van de YPG, in feite niet meer dan een jeep 
met dik plaatstaal bekleed. De YPG is bezig zich in 
te graven, de drie radiotorens zijn al behangen met 
de Koerdische kleuren. Mistenur kijkt uit over gans 
Kobanê dat voor de rest zo vlak is als een biljarttafel. 
Dat is niet de enige reden waarom Mistenur strate-
gisch zo belangrijk is. Wie de heuvel in handen heeft, 
controleert ook de toegangswegen tot Kobanê vanuit 
Raqqa en Aleppo. Bovendien snijdt Mistenur de 
frontlinie in twee delen, wat de bewegingsvrijheid van 
IS erg beperkt. Mistenur is dan ook het sluitstuk in de 
bevrijding van Kobanê.

Denize, negentien en al zes maanden onder de 
wapens, kan haar vreugde niet op. “De strijd was hard, 
maar gelukkig hebben we niemand verloren. Wie Mistenur in 
handen heeft, controleert ook Kobanê. Twee dagen geleden kon 
IS nog vrij bewegen tussen de verschillende fronten, nu niet meer. 
Enkel de wijken Kani Arban en Maqtala in het oosten en het 
zuidoosten van de stad worden nog bezet door IS. Maar dat 
is nog maar een kwestie van tijd. Vandaag staan we hier op 
Mistenur met een duidelijke boodschap. Wij zijn hier, we blijven 
hier en we gaan IS verslaan.” 

 EigEn bloEd

Terug in het westen van Kobanê, ergens in de kelders 
van een voormalig schoolgebouw. Voor de deur 
staan drie brancards besmeurd met bloed, binnen 
zijn verplegers bezig de vloer schoon te schrobben. 
Vanmorgen nog werden er vier gewonden binnen 
gebracht, vertelt dokter Arif. “Twee van hen waren er erg 
aan toe. De ene is in de long geraakt, de ander in de buik. We 
proberen hen naar een ziekenhuis in Turkije te brengen, hier 
kunnen we niets voor hen doen.”

Het ziekenhuis van dokter Arif  is niet meer dan 
enkele kale kelderkamers groot. Het materiaal werd 
gerecupereerd uit het voormalig ziekenhuis van 
Kobanê dat in de eerste maand van de oorlog totaal 
vernield werd. Er is een tekort aan alles, dokter Arif  
begint zelfs niet aan een opsomming. Toch is het 
de enige plek waar Koerdische strijders en de 3000 
burgers die in de stad zijn achtergebleven enige 
medische zorg kunnen krijgen. “Het voelt alsof  ik aan het 
front vecht zonder wapens. Er komt niets van medisch materiaal 
binnen. Voor bloedtransfusies gebruiken we ons eigen bloed. Met 
meer middelen hadden we levens kunnen redden die nu verloren 

uitkijkt over de stad, ligt vlakbij. Ondanks het zowat 
constante geluid van geweervuur en een occasionele 
mortierexplosie is de sfeer ontspannen. Een man 
of  zeven warmt zich aan een kacheltje, de thee staat 
op het vuur. “Welcome to Stalingrad,” grapt een van de 
Koerden. Na alle vernieling op de weg naar hier gezien 
te hebben, klinkt de vergelijking niet eens vergezocht.

Kawa Zedasht schenkt de thee uit, steekt een 
sigaret op en geeft uitleg bij de situatie. “Alles hier was 
in handen van IS. Beetje bij beetje dringen we hen terug in de 
richting van Mistenur. Soms winnen we honderd meter, soms 
maar een enkel huis of  blijven we dagenlang in onze positie. Het 
zou sneller kunnen, maar we willen geen mensen verliezen. IS 
mag dan wel schreeuwen dat ze van de dood houden, wij houden 
van het leven.” Dan slaat er vlakbij een mortier in. Alles 
davert, stukjes puin vliegen in het rond. De Koerden 
moeten erom lachen.

“Het initiatief  ligt bij ons, bij de YPG. IS valt niet 
meer aan, ze maken enkel nog gebruik van sluipschutters en 
zelfmoordauto’s. Soms proberen ze ‘s nachts mensen achter onze 
linies te smokkelen, voordat de maan opkomt is het erg donker 
hier. Maar de moraal van IS in Kobanê is gebroken. Binnen 
enkele dagen staan we op Mistenur,” maakt Zedasht zich 
sterk. 

Als de thee op is, neemt een van de mannen van 
Zerdasht ons mee naar de volgende post van de YPG 
boven op een van de gebouwen dat intact is gebleven. 
Iets verderop wappert aan de ene kant de rood-geel-
groene vlag van de YPG, aan de andere kant het zwarte 
banier van IS. Vier jonge Koerden, twee mannen en 
twee vrouwen, houden het open terrein in de gaten, 
warm ingeduffeld in dekens. Om de vraag of  ze soms 
bang zijn als de gevechten hevig worden, moeten ze 
hartelijk lachen. “Als wij niet tegen IS zouden vechten, wie 
dan wel? Onze families zitten in Turkije, maar wij blijven om 
ons land te verdedigen. We zijn niet bang van hun baarden.” 
Terug beneden doet een bijzonder luide explosie het 
gebouw schudden. Stukjes steen vallen van het plafond. 
“Obama, Obama,” zegt een van de Koerden lachend, 
en wijst naar de lucht. Een donkergrijze rookpluim 
ontvouwt zich iets verderop. Blijkbaar is er vlakbij een 
Amerikaanse bom ingeslagen op de stellingen van IS. 

De Koerden houden woord. Drie dagen later staan 
we op de top van de heuvel Mistenur na een ritje in 
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ondErgrondSE 

taallESSEn

Shevin Mahmood neemt 
ons mee naar een kelder 
van een onafgewerkt huis. 
Deze plek is een van de 
drie schooltjes die de 
jonge vrouw de voorbije 
maanden uit de grond 
gestampt heeft. Om het 
risico op beschietingen 
te spreiden, geeft ze les 
op verschillende locaties. 
Ongeveer tien kinderen 
en enkele vrouwen zitten 
bijeen rond een kacheltje 
en dreunen het alfabet 

op. Shevin geeft taalles in het Koerdisch, iets wat 
ondenkbaar was onder het regime van Assad. “We 
hebben nooit het recht gehad om Koerdisch te onderwijzen aan 
onze kinderen, daarom dat deze lessen voor ons zo belangrijk 
zijn. Alle lesmateriaal hebben we zelf  uitgewerkt, we moesten 
van nul beginnen. De oorlog maakt dat onze mogelijkheden 
beperkt zijn, maar ik droom ervan later een school voor 
Koerdisch taalonderwijs op te richten,” vertelt Shevin. De 
les eindigt met een lied over Kobanê dat ongelofelijk 
vals klinkt. Niet dat het ertoe doet. De school is een 
onverwacht streepje menselijkheid in een stad die voor 
de rest verteerd wordt door het brute geweld van de 
oorlog.

Het is bijzonder nipt geweest voor de Koerden 
in Kobanê. Op een bepaald moment hadden ze niet 
meer dan enkele vierkante kilometers onder controle. 
Hun overwinning heeft een grote symboolwaarde, 
en dat beseffen ze zelf  al te goed. Het is de eerste 
nederlaag voor IS, dat tot nog toe een aura van 
onoverwinnelijkheid over zich had. Maar de prijs is 
hoog. Van Kobanê blijft zo goed als niets meer over. 
Bovendien moet de strijd om de dorpen rond de stad 
nog gestreden worden. IS mag dan een serieuze klap 
gekregen hebben, verslagen zijn ze nog niet.

Toon Lambrechts is freelancejournalist voor onder andere 
Knack, MO* en Tertio. Deze reportage verscheen op dinsdag 3 
februari op dewereldmorgen.be.

gegaan zijn. Ernstige gevallen proberen we naar Turkije te 
brengen, maar vaak moeten we uren wachten aan de grens.”

De aanslagen in Parijs liggen nog vers in het 
geheugen. “Iedere keer als er journalisten langskomen, herhaal 
ik mezelf,” aldus dokter Arif. “IS is een virus dat niet zal 
stoppen aan de grenzen van het Midden-Oosten. Misschien dat 
Europa na de aanslagen op Charlie Hebdo de ogen wel zal 
moeten openen, maar het is laat. Wij vechten voor een seculiere 
samenleving in een regio vol extremisten. Daarom dat we de steun 
van het Westen verdienen. Het is niet Europa dat de Koerden 
beschermt, het zijn de Koerden die Europa beschermen.”

Hoe onwaarschijnlijk het mag lijken, er spelen 
kinderen in de straten van Kobanê. In de stad zijn 
meer dan 3000 burgers achtergebleven, omsingeld 
door IS. De meesten hebben zich teruggetrokken in 
de westelijke wijken die relatief  gespaard werden door 
het oorlogsgeweld. Enkele honderden Koerden uit 
de dorpen ten zuiden van de stad zijn gestrand in Tel 
Shair, een open vlakte even buiten Kobanê, vlak aan 
de Turkse grens. Ze kamperen er in hun wagens of  
in geïmproviseerde tenten, een weinig comfortabele 
situatie in de winterse omstandigheden en met IS 
minder dan een kilometer verderop. 

YPG-strijders in Kobanê ©Toon Lambrechts
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Met de herovering van de heuvel Mistenur en de laaste buitenwijken in het oosten van de stad komt 
er een einde aan de belegering van Kobanê. Een overwinning met een grote symbolische waarde, de 
eerste serieuze nederlaag van de Islamitische Staat in Syrië. Maar de prijs is hoog. Van Kobanê blijft er 
niet veel meer over dan een zee van puin. Bovendien is IS verre van verslagen en moet de strijd om de 
dorpen omheen Kobanê nog gestreden worden. 

Een beeldverslag van freelancejournalist Toon Lambrechts die in januari 2015 tien dagen doorbracht 
in de belegerde stad en die de verovering van de heuvel Mistenur op de Islamitische Staat van dichtbij 
meemaakte. Alle foto’s ©Toon Lambrechts.

Toon Lambrechts

De bevrijding van 
Kobanê in beeld
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In uw artikel stelt u zich de vraag waarom het 
“democratisch experiment” van de Syrische 
Koerden zo onderbelicht blijft. Welke nieuwe 
vragen, of  misschien beter welke antwoorden hebt 
u aan uw tiendaagse bezoek overgehouden?

Wel, als er al iemand twijfelde of  daar zich een 
echte revolutie aan het voltrekken is, of  het slechts 
een soort van window-dressing betreft, daarop 
zou ik zeggen: vergeet dit laatste. Want sommigen 
beweren nog steeds: “Dit is het werk van de PKK (de 
Koerdische Arbeiderspartij) en meer niet. Het is niets 
anders dan een stalinistische en autoritaire organisatie 
die pretendeert radicaal de democratie te hebben 
omarmd.” 

Neen, zeg ik daarop. Dit is niet gespeeld. Het gaat 
hier over een revolutie in de strikte zin van het woord. 
En op een bepaalde manier is dat nu juist het probleem. 
De huidige gezagsdragers volgen vastberaden een 
ideologie, die inhoudt dat revoluties niet meer plaats 
kunnen vinden. Ook ter linker zijde, zelfs in de 
radicalere kringen, schijnen velen deze visie te hebben 
overgenomen, hoewel men vanuit die hoek nog wel 
oppervlakkige revolutionaire geluiden kan opvangen. 
Ze gaan van een puriteins antikapitalistisch denkkader 
uit, dat als enige spelers van belang de overheden en 
de kapitalisten voorop stelt. In een spel van ten oorlog 
trekken, van het opvoeren van mythische schurken, 
van beslag leggen op olie- en andere voorraden, van 
verdedigingsnetwerken. Niets anders dan dat. 

De bevolking van Rojava reageert daarop: “Dat 
spel willen wij niet meespelen. Wij vinden een nieuw 
soort spel uit.” En voor velen wekt dit verwarring en 
onrust op, dus verkiezen ze maar om niets te geloven 
van wat er werkelijk aan het gebeuren is. Deze mensen 

David Graeber schreef  voor The Guardian in oktober 
een artikel over de eerste weken van de aanvallen van 
de Islamitische Staat (ook Daesh genoemd) op Kobanê 
en vroeg zich af  waarom de wereld zo stil bleef  over de 
revolutionaire Syrische Koerden. Graebers vader trok 
in 1937 naar Spanje om er, vechtend als vrijwilliger, de 
republiek te verdedigen. 

“Als er een parallel kan getrokken worden met de laaghartige 

moordbende van de Falangisten van Franco, dan komt men 

toch enkel uit bij IS? Als er een parallel getrokken kan 

worden met de Spaanse Mujeres Libres, wie kan dan anders 

die plaats tegenwoordig innemen dan de moedige vrouwen die 

de barricades verdedigen in Kobanê? Gaat de wereld – en het 

ergst van al, internationaal links – zich laten meesleuren in die 

medeplichtigheid door de geschiedenis zich te laten herhalen?” 

Volgens Graeber is het uitroepen van de autonome regio 
van Rojava, door middel van een ‘sociaal contract’, tot 
drie kantons met anti-etatistische en antikapitalistische 
grondslag, een opmerkelijk en uitermate belangrijk 
hedendaags democratisch experiment.

Begin december verbleef  David Graeber, 
professor antropologie aan de London School of  
Economics, anarchist en activist, samen met een 
groep van acht studenten, activisten en academici 
vanuit verschillende streken in Europa, tien dagen 
in Cîzîrê, één van die drie kantons van Rojava 
(Syrië). Hij kreeg er de kans om de praktijk van 
het “democratisch zelfbestuur” in levende lijve 
waar te nemen en het uitgebreid te bevragen. 
Wanneer hij vertelt over zijn indrukken, komen 
er grotere vragen bovendrijven, zoals waarom 
de gehele wereld dit Koerdisch experiment zo 
duidelijk over het hoofd zag.

Pinar Öğünç

David Graeber over Rojava: 
“Dit is een echte revolutie”
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van Murray Bookchin en links-libertaire opvattingen 
hebben opgenomen om antiautoritair links in Europa 
en Amerika het hof  te maken. 

Ik schrik altijd van deze opvatting, die één van de 
domste en meest narcistische is die ik ooit gehoord 
heb. Zelfs als de veronderstelling waar zou zijn en een 
Marxistisch-Leninistische groepering zou besluiten een 
ideologie te faken om buitenlandse steun los te weken, 
waarom zouden ze dan in ‘s hemelsnaam kiezen voor 
de anarchistische ideeën van Murray Bookchin? Dat 
zou de onnozelste openingszet ooit zijn. Uiteraard 
zouden ze zich beter voordoen als islamisten of  als 
progressief/liberaal, dat zijn de kerels waar je wapens 
en materiële steun van kunt los peuteren. 

Soit, ik denk dat een heleboel linksen, anarchistisch 
links inbegrepen, ‘au fond’ niet willen winnen. Ze 
kunnen zich niet inbeelden dat de revolutie effectief  
zou kunnen plaatsvinden. Stiekem willen ze dat zelfs 
niet, want het zou betekenen dat ze hun o-zo-cool 
clubje zouden moeten openstellen voor het gewone 
volk; ze zouden niet meer speciaal, uitzonderlijk zijn. 
Op een bepaalde manier is dit wel nuttig want zo kan 
je de echte revolutionairen onderscheiden van de 
poseurs.

Wat heeft de grootste indruk nagelaten in 
termen van de uitvoering van dit democratisch 
zelfbestuur?

Er waren zoveel opmerkelijke zaken. Ik denk 
niet dat ik ooit ergens ter wereld een dubbele 
machtssituatie heb gezien waar dezelfde politieke 
krachten beide kanten creëerden. Er is enerzijds het 
‘democratisch verkozen zelfbestuur’, met alle daarbij 
horende vormen en uiterlijkheden van een staat – 
een parlement, ministeries, enzovoort – maar zo 
opgevat dat het zorgvuldig uit het bereik blijft van de 
dwingende greep van het kapitaal. Anderzijds heb je 
de TEV-DEM (de Democratische Maatschappelijke 
Beweging), dat zijn van onderuit gedragen instellingen 
met rechtstreekse democratie. Uiteindelijk – en dit is 
essentieel – heeft de ordehandhaving verantwoording 
af  te leggen aan de bottom-up structuren en niet aan 
de top-down structuren. 

Eén van de eerste plaatsen de we bezochten was 

zijn om de tuin geleid, of  oneerlijk of  naïef.

Sinds oktober merken we een groeiende steun 
vanuit verschillende politieke bewegingen wereldwijd. 
Het verzet in Kobanê wordt uitgebreid en soms 
met veel enthousiasme opgevolgd door de mondiale  
mainstreammedia. De houding ten opzichte van 
Rojava door de Westerse politiek is in zekere zin 
opgeschoven. Veelzeggende signalen, maar om dan 
ineens te stellen dat er voldoende debat is geweest over 
het democratisch zelfbestuur en de experimenten in de 
kantons?   In welke mate bereikt de algemene perceptie 
van “een groep moedige mensen die weerwerk bieden 
aan ISIS, het vleesgeworden kwaad van tegenwoordig” 
een niveau van goedkeuring en bewondering? 

Ik vind het opmerkelijk dat zoveel westerlingen 
deze gewapende feministen bekijken en zich niet 
afvragen wat de onderliggende ideeën zijn die hen 
drijven. Ze veronderstellen dat het zomaar en vanzelf  
ontstaan is. “Het zal wel een Koerdische traditie zijn 
of  zoiets, zeker?” In zekere mate is dit natuurlijk een 
neerbuigende uitlating ten overstaan van de Oosterse 
cultuur, of  in andere bewoordingen kortweg racisme. 
Het daagt hen niet dat het Koerdische volk ook 
wel eens de werken van Judith Butler (Amerikaans 
filosoof  en lesbisch feministe) onder ogen zou 
kunnen gekregen hebben. In het beste geval denken 
ze: “O, ze proberen het Westers niveau van democratie 
en vrouwenrechten te bekomen. En ik vraag me af  
of  dat dan echt gemeend is of  dat het gewoon maar 
een manier is om toegang te krijgen tot buitenlandse 
producten.” En men beseft niet dat het best wel eens 
mogelijk zou kunnen zijn dat Rojava veel verder kan 
gaan dan waar het Westen nu staat. Men beseft niet dat 
de mensen in Rojava werkelijk in de principes geloven 
waar het Westen enkel mee schermt.

U vermelde de insteek, de optiek van links ten 
opzichte van Rojava. Op welke manier reageert 
men in de internationale, anarchistische middens?

Het standpunt van de anarchisten kan algemeen 
beschouwd beslist verdeeld genoemd worden. Ik 
vind het ietwat moeilijk te vatten. Er bestaat een 
aanzienlijke groep – gewoonlijk de meer sektarische 
elementen – die benadrukken dat de PKK nog steeds 
een ‘stalinistische’ autoritaire groep is, die de visie 
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de politieschool, de Asayis. Iedereen moest er lessen 
volgen in geweldloze conflictoplossing en de theorie 
van het feminisme alvorens ze een vuurwapen 
mochten aanraken. De medebestuurders legden ons 
uit dat het de bedoeling was om iedereen in het land 
deze politieopleiding van zes weken aan te bieden 
zodat uiteindelijk geen politie meer nodig zou zijn.

Wat zou u zeggen op de verscheidene kritieken 
op Rojava? Bijvoorbeeld: “Ze zouden zoiets niet 
gedaan hebben in tijden van vrede. Het komt 
door de oorlogsomstandigheden”...

Wel, ik denk dat de meeste bewegingen, op 
het moment dat ze geconfronteerd worden met 
verschrikkelijke oorlogsomstandigheden, niet meteen 
zaken zouden doen zoals de doodstraf  afschaffen, 
de geheime dienst ontmantelen en het leger 
democratiseren... Zo kiezen militaire eenheden in 
Rojava bijvoorbeeld zelf  hun officieren.

Er bestaat nog een kritiek die nogal populair 
is in kringen van voorstanders van de regering 
hier in Turkije: “Het model dat de Koerden – in 
de lijn van de PKK en de PYD (de Koerdische 
Democratische Eenheidspartij) – trachten te 
ontwikkelen, wordt niet door alle volkeren ginds 
gedragen. Die multi- … structuur is slechts een 
oppervlakkige politiek waarbij met symbolen 
wordt gezwaaid”

Wel, de president van het kanton Cîzîrê is een 
Arabier, hij staat zelfs aan het hoofd van een plaatselijke 
stam. Ik veronderstel dat men zou kunnen beweren 
dat hij niet meer dan een boegbeeld is. In zekere zin 
is de hele regering dat. Maar zelfs als u de bottom-
up structuren bekijkt, dan zal u er zeker niet alleen de 
Koerden vinden. Men vertelde me dat het enige echte 
probleem zich situeert bij sommige nederzettingen 
in de ‘Arabische zone’. Die mensen werden naar 
daar geloodst door de Baathisten in de jaren 50 en 
60 vanuit andere delen in Syrië als onderdeel van 
een internationaal programma om de Koerden te 
marginaliseren en te assimileren. Sommige van deze 
gemeenschappen, zo zeiden ze me, stonden behoorlijk 
vijandig tegenover de revolutie. 

Maar Arabieren wiens families er al generaties lang 
leven, of  de Assyriërs of  de Kirgiziërs of  de Armeniërs 
of  de Tsjetsjenen, enzovoorts, zijn allemaal behoorlijk 
enthousiast. We spraken met enkele Assyriërs en 
ze vertelden me dat ze na een lange en moeizame 
verhouding met het regime eindelijk het gevoel hadden 
dat een vrije religieuze en culturele autonomie werd 
toegelaten.

 Waarschijnlijk is het meest hardnekkig probleem 
de bevrijding van de vrouw. De PYD en de TEV-
DEM beschouwen dit als absoluut middelpunt van 
hun kijk over wat een revolutie moet inhouden. Maar 
ze moeten ook de verstandhouding met Arabische 
gemeenschappen in het oog houden. Die ziet dit 

Kinderen in Kobanê ©Toon Lambrechts
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je überhaupt een luchthaven kunnen runnen zonder 
staat? Alles omtrent een luchthaven is onderhevig 
aan internationale regelgeving die dus steunt op het 
concept van een staat.

Hebt u een idee waarom IS zo gebeten is om 
Kobanê aan te pakken?

Kijk, ze kunnen het zich niet permitteren om 
te verliezen. Heel hun rekruteringsstrategie is 
gebaseerd op het denkbeeld dat ze een onstuitbare 
pletwals vormen, en hun aanhoudende reeks van 
overwinningen zien ze als bewijs dat ze de wil van 
God vertegenwoordigen. De duimen moeten leggen 
voor een stelletje feministen kan niet anders de ultieme 
vernedering zijn voor hen. Zolang ze de strijd in 
Kobanê voeren, kunnen ze beweren dat wat de media 
brengt leugens zijn. Wie kan het tegendeel bewijzen? 
Als ze zich terugtrekken, betekent dat zoveel als de 
nederlaag erkennen.

Hoe ziet u de rol die Erdoğan probeert te spelen 
in Syrië en in het hele Midden-Oosten?

Daar kan ik slechts naar raden. Het lijkt erop 
dat hij van een anti-Koerdisch, anti-Assadbeleid 
opgeschoven is naar een zuiver anti-Koerdische 
strategie. Keer op keer heeft hij banden willen 
aangaan met pseudoreligieuze fascisten om elk PKK-
geïnspireerd experiment in radicale democratie aan te 
vallen. Het is overduidelijk dat wat hier gebeurt, een 
ideologische bedreiging voor hem betekent, net zoals 
het dat voor ISIS is. Misschien zijn de ontwikkelingen 
in Rojava wel veruit het enige levensvatbaar alternatief  
gedachtegoed voor het rechtse islamisme. Hij zal alle 
zeilen bijzetten om dit te onderdrukken. 

Enerzijds is Iraaks Koerdistan op een andere 
ideologisch leest geschoeid inzake kapitalisme 
en het besef  van onafhankelijkheid. Anderzijds 
is er het voorbeeld van Rojava waar voor gekozen 
kan worden. Er zijn de Koerden uit Turkije die 
proberen vast te houden aan het vredesproces met 
de overheid … Hoe zie jij persoonlijk de toekomst 
van de Koerden op korte en lange termijn?

Wie zal het zeggen? Momenteel ziet het er 
verrassend goed uit voor de revolutionaire krachten. 

als een aantasting van hun religieuze basisprincipes. 
Bijvoorbeeld: de Syrisch-sprekende bevolking heeft 
een aparte vrouwenvakbond, de Arabieren hebben dat 
niet. En Arabische meisjes die zich interesseren rond 
genderthema’s of  zelfs maar een feministisch congres 
willen bijwonen, zullen verplicht zijn aan te sluiten bij 
de Assyriërs of  zelfs de Koerden.

U had het erover dat men niet in ‘het puriteinse 
anti-imperialistische denkkader’ mag blijven steken. 
Maar wat is uw repliek op de opvatting dat op een 
dag het Westen, het imperialisme zeg maar, de 
rekening presenteert aan de Syrische Koerden voor 
de geleverde steun. Wat denkt het Westen nu juist van 
dit anti-etatistisch en antikapitalistisch model? Is het in 
haar ogen niet slechts een experiment dat gedurende 
een periode van staat van oorlog door de vingers kan 
gezien worden. Voor zolang de Koerden maar de 
vijand met hart en ziel aanvallen. Een vijand trouwens 
die op de keper beschouwd een product is van het 
Westen.

O, het lijdt geen twijfel dat de VS en de Europese 
krachten niets uit de weg zullen gaan om de revolutie 
te ondermijnen. Dat behoeft geen verdere uitleg. Al 
diegenen die ik sprak waren zich hier maar al te bewust 
van. Maar ze maakten geen groot verschil tussen de 
druk komende vanuit de regio, door bijvoorbeeld 
Turkije, Iran of  Saoedi-Arabië, en anderzijds het 
Euro-Amerikaanse blok met landen als Frankrijk en 
de VS. Ze gaan ervan uit dat die allemaal kapitalistisch 
en staatsgericht zijn en daarom antirevolutionair. Ten 
hoogste zullen deze landen overtuigd worden om hen 
te tolereren, maar nooit zullen ze aan hun zijde komen 
te staan. 

Daarenboven is er nog de ingewikkelde kwestie van 
wat wordt genoemd de internationale gemeenschap. 
Een mondiaal systeem van instituties zoals de VN, het 
IMF, multinationale ondernemingen, internationale 
ngo’s en zelfs mensenrechtenorganisaties. Daar 
gaat men steeds uit van een staat, een overheid die 
wetten maakt en over het alleenrecht beschikt om 
die wetten met dwang te handhaven. Er bevindt zich 
slechts één luchthaven in Cîzîrê en die is nog steeds 
onder controle van de Syrische overheid. Ze zouden 
deze met gemak kunnen overnemen, zeggen ze. 
Eén van de redenen om dat niet te doen is: hoe zou 
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De KRG gaf  zelfs de enorme greppel op die ze over 
de grens van Rojava heen aan het graven waren na de 
doeltreffende tussenkomst van de PKK in augustus 
om Erbil en andere steden te redden uit de handen 
van IS. Iemand van het Koerdisch Nationaal Congres 
(KNK) verzekerde me dat dit een uitermate gunstig 
effect had op het volksbewustzijn daar. Die éne 
maand deed evenveel voor het bewustwordingsproces 
als de twintig jaar daarvoor. Voornamelijk jonge 
mensen stonden perplex toen ze zagen dat hun 
eigen Peshmerga het hazenpad kozen terwijl de 
vrouwelijke strijders van de PKK standhielden. Ik kan 
me echter moeilijke voorstellen dat het territorium 
van de Koerdische Regionale Regering (KRG) een 
revolutionaire verandering zal ondergaan in de nabije 
toekomst. Ook de internationale machten zullen dit 
niet toelaten.

Hoewel het democratisch zelfbestuur niet 
duidelijk op de onderhandelingstafel lijkt te 
liggen in Turkije, heeft de Koerdische politieke 
beweging behoorlijke stappen in die richting 
gezet, vooral op sociaal vlak. Ze zijn op zoek 
naar wettelijke en economische voorwaarden 
voor werkbare modellen. Wanneer we, laat ons 
zeggen, de klassenstructuren en het niveau 
van kapitalisme in West-Koerdistan (Rojava) 
vergelijken met die in Noord-Koerdistan (Turkije), 
wat zijn dan volgens u de verschillen in de strijd 
voor een antikapitalistische samenleving, of  zoals 
ze het zelf  omschrijven: een geminimaliseerd 
kapitalisme?

Ik denk dat de strijd van de Koerden in beide landen 
uitgesproken antikapitalistisch is. Ze vertrekken vanuit 
hetzelfde startpunt. Ze zijn er in geslaagd om een 
soort formule te ontwikkelen: je kan je niet ontdoen 
van het kapitalisme zonder de staatsstructuur over 
boord te kieperen; je kan je ook niet ontdoen van de 
staat zonder het patriarchaat over boord te kieperen. 

Nochtans hebben de inwoners van Rojava het 
vrij gemakkelijk in termen van klasse omdat de echte 
bourgeoisie, zoals dat wel meer het geval is geweest in 
hoofdzakelijk agrarische gebieden, de streek verlieten 
toen het Baathregime ineenstortte. Ze zullen op lange 
termijn problemen ondervinden indien er geen werk 
gemaakt wordt van een onderwijssysteem om te 
vermijden dat uiteindelijk een ontwikkelingsgerichte 

sociale laag van technocraten naar de macht grijpt, 
maar in tussentijd is het begrijpelijk dat ze zich focussen 
op meer dringende zaken zoals gender issues. Over de 
situatie in Turkije, tja, daar weet ik veel minder over, 
maar volgens mijn aanvoelen liggen de zaken daar een 
pak gecompliceerder.

Hoe kon de trip naar Rojava u inspireren voor de 
toekomst in deze tijden waarin volkeren overal 
ter wereld naar adem snakken? Welk ‘medicijn’ 
zal volgens u de mensen helpen om terug vrij te 
kunnen ademen?

Het was opmerkelijk. Ik heb mijn hele leven 
nagedacht over hoe we dingen zoals dit ergens in een 
verre toekomst zouden kunnen opzetten en de meeste 
mensen verklaren me gek wanneer ik denk dat zoiets 
ooit zou kunnen. Maar daar zijn de mensen het aan het 
doen, nu, op dit ogenblik. Als zij bewijzen dat het kan, 
dat een ware egalitaire en democratische samenleving 
mogelijk is, zal dat het besef  van mensen over het 
menselijk potentieel volledig veranderen. Ikzelf, voel 
me na tien dagen daar tien jaar jonger.

Met welk beeld zal u uw bezoek aan Cîzîrê blijven 
herinneren?

Er waren zo veel opvallende dingen, zo veel ideeën. 
Wat me echt aansprak was het verschil tussen hoe de 
mensen er vaak uit zagen en de dingen die ze vertelden. 
Je komt iemand tegen, een dokter, en hij ziet er uit als 
een lichtelijk angstaanjagend Syrisch militair type met 
leren jas en met een stugge, strenge uitdrukking op het 
gezicht. Dan begin je met hem te praten en hij legt uit: 
“Zie, de beste manier om de volksgezondheid te benaderen, zoals 

wij het bekijken, is preventie. De meeste ziektes worden beïnvloed 

door stress. We denken dat als we stress kunnen verminderen, 

het aantal hartaandoeningen, gevallen van suikerziekte, zelfs 

van kanker zal dalen. Ons ultieme plan is dus om de steden zo 

te reorganiseren dat zeventig procent van de ruimtes groen is...” 

Al die zotte, briljante plannen. Maar dan ga je naar 
de volgende dokter en je krijgt te horen dat ze door het 
Turkse embargo niet eens aan de meest elementaire 
geneesmiddelen en uitrusting geraken. Al die dialyse-
patiënten die ze niet konden buitensmokkelen, 
zijn gestorven... Die kloof  tussen hun idealen en 
de ongelooflijk ontnuchterende omstandigheden. 
En dan was er de vrouw die ons gidste, Amina, een 
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dat het huidige economische bestel – zelfs geen 
kapitalisme, maar de specifieke, door de financiële 
markten overheerste, semi-feodale vorm van 
kapitalisme zoals we die vandaag kennen – het enige 
mogelijke economische systeem is. Hierin hebben ze 
zelfs meer moeite gestoken dan in de werkelijke creatie 
van een levensvatbaar kapitalistisch systeem. Als 
resultaat stort het systeem overal rond ons in elkaar, 
net op het moment dat iedereen de mogelijkheid om 
zich een ander systeem in te denken was verloren. 

Het lijkt me dan ook nogal vanzelfsprekend dat 
het kapitalisme, in eender welke vorm zoals we dat 
nu zouden herkennen, binnen 50 jaar verdwenen 
is. Er zal iets anders in de plaats zijn gekomen. Dat 
andere kan misschien niet beter zijn, misschien zelfs 
slechter. Voor mij lijkt het net om die reden dat het 
onze verantwoordelijkheid is als intellectuelen, of  
simpelweg als weldenkende mensen, om op z’n minst 
te proberen te bedenken hoe iets beters eruit kan 
zien. En wanneer er mensen dat betere daadwerkelijk 
proberen te creëren, dan is het onze taak om hen 
daarbij te helpen.

Dit interview werd eerst in het Turks gepubliceerd door de 
krant Evrensel, vervolgens verscheen een Engelse vertaling 
op ZNet. De Nederlandstalige vertaling werd verzorgd door 
Wouter Peeters en Gérard Dubois. 

secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Op een 
bepaald moment verontschuldigden we ons dat het 
niet mogelijk was geweest om betere donaties ter 
plaatse te krijgen, omwille van het embargo. Waarop 
ze antwoordde: “Uiteindelijk is dat niet belangrijk. Wij 
hebben één ding dat niemand u ooit kan geven. Wij hebben onze 
vrijheid. Jullie niet. Konden we maar op een of  andere manier 
dat aan jullie geven.”

U wordt soms een te groot enthousiasme, een 
te groot optimisme verweten als u het hebt over 
Rojava. Klopt daar iets van? Of  ziet men iets over 
het hoofd?

Mijn temperament is van nature optimistisch, 
ik zoek situaties op die een belofte in zich dragen. 
Ik denk niet dat er een garantie bestaat dat het hier 
volledig zal lukken, dat het niet zal onderuit gehaald 
worden. Maar het zal zeker niet lukken als iedereen op 
voorhand besluit dat geen enkele revolutie mogelijk is 
en als er geen actieve steun wordt verleend. Het zal 
evenmin lukken als men energie steekt in het aan te 
vallen of  in pogingen om het in een verdomhoekje te 
duwen, zoals vaak gebeurt. Als er iets is dat ik besef, 
en anderen niet, dan is dat het feit dat de geschiedenis 
nog niet gedaan is. 

Kapitalisten hebben de laatste 30 tot 40 jaar 
gigantisch veel moeite gestopt in mensen te overtuigen 

YPG-strijders in Kobanê ©Toon Lambrechts
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ROJAVA

Xelîl schetste eveneens de opmars van de Islamitische 
Staat in Irak en vertelde hoe de jihadisten, gesterkt 
door hun veroveringen in Syrië, de grens naar 
Irak overstaken om de strijd aan te binden met de 
Peshmerga van de Koerdische Autonome Regio en 
Iraakse militairen. De gevolgen zijn gekend: meer 
dan een half  miljoen mensen, grotendeels Koerden 
en religieuze minderheden, sloegen op de vlucht, 
en honderdduizenden werden afgeslacht door de 
jihadisten, vrouwen en kinderen werden verhandeld 
als slaven. 

Volgens de woordvoerder kende de YPG/YPJ 
vorig jaar drie beslissende momenten in de strijd:

1. De bevrijding van de Yezidi die gevangen zaten 
in het gebergte van Shengal (Sinjar) in Irak, door 
het openen van een  veilige doorgang, waardoor 
meer dan 150.000 Yezidi Koerden gered konden 
worden. Dit proces is nog steeds aan de gang en 
een paar weken geleden lanceerden de eenheden 
nieuwe aanvallen om de nabijgelegen stad Shengal 
te bevrijden.

2. Het historische verzet in Kobanê, dat met een 
minimum aan materiaal en middelen het hoofd 
bood aan de terreurgroep Islamitische Staat. In 
januari 2015 slaagden de YPG/YPJ-milities erin 
de laatste wijken van de stad te heroveren op de 

Eind december maakte Rêdûr Xelîl, de 
officiële woordvoerder van de West-Koerdische 
Volksverdedigingseenheden YPG/JPG, in het 
Syrisch-Koerdische dorp Rimêlan de balans op 
van hun activiteiten in 2014, waarbij ze naar eigen 
zeggen erin slaagden om bijna 5000 IS-jihadisten 
te doden.

Maxime Nys

YPG/YPJ maken de 
drieste balans op van 2014

Islamitische Staat en werd de stad volledig bevrijd.

3. De verdediging van het grootste West-Koerdische 
auto-nome kanton, Cizîrê, waarbij IS-terroristen 
verjaagd werden uit meer dan 25 dorpen. De 
jihadisten moesten ook andere posities aan de 
Turkse en Iraakse grens opgeven, waarbij de YPG/
YPJ erin slaagden om meer dan 100 andere dorpen 
te bevrijden.

De woordvoerder benadrukte verder nog dat 
de YPG/YPJ met hun strijd niet enkel de Koerden 
wensen te beschermen, maar alle bevolkingsgroepen 
die op het Koerdische grondgebied wonen, waaronder 
Arabieren, Assyriërs en christenen. Hij voegde eraan 
toe dat de eenheden zich ook in 2015 zullen blijven 
inzetten voor de bevrijding van de gebieden die 
onder controle van IS staan, die een gevaar voor de 
wereldvrede zijn, en eindigde met een groet aan de 
honderden mannen en vrouwen die hun leven gegeven 
hebben in de strijd tegen het IS-terrorisme. 

De strijd van de YPG/YPJ in 2014 in cijfers:

1. Uitgevoerde operaties: 337

2. Betrokkenheid bij en deelname aan                                  
gevechten: 414

3. Operaties en gevechten waarvan het gevolg niet 
gekend is: 168

4. Vijandelijke zelfmoordoperaties door het 
gebruik van autobommen: 47

5. Gedode vijanden: 4964

6. Buitgemaakte vijandelijke lichamen: 228
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7. Levend gevangen genomen vijanden: 11

8. Vernietigde vijandelijke pantserwagens en wapens: 
167 militaire voertuigen, 13 tanks, 8 voertuigen met 
DSjK-machinegeweren, 7 Humvees, 3 Panzers, 26 
DSjK-machinegeweren, 4 voertuigen, 2 stukken 
van 57mm-mortieren, en 1 Katjoesja-raketwerper.

9. In beslag genomen vijandelijke voertuigen 
en wapens: 16 militaire voertuigen, 3 Panzers, 4 
Humvees, 316 AK-47-geweren, 48 Kalachnikovs, 
60 RPG-7 raketwerpers, 3 AKC-geweren, 2 
sluipschuttersgeweren, 2 vz. 24-geweren, 3 DSjK-
machinegeweren, 1 granaatwerper, 19 handpistolen, 
287 zelfgemaakte explosieven, 450 handgranaten, 
24 verrekijkers, 15 verrekijkers met nachtzicht, 1 
hittezoekende verrekijker, 1 computer, 1 camera, 
duizenden kogels voor Kalachnikovgeweren, hon-
derden patronen, en veel ander militair materiaal.

10. Gesneuvelden in de strijd: 537 YPG/YPJ-leden, 
en 14 leden van het Burkan al-Firat-commando.

Begin januari liet het in Groot-Brittannië gelegen 

Syrische Observatorium voor Mensenrechten weten 
dat er vorig jaar 76.021 doden gevallen zijn op het 
Syrische grondgebied, waaronder 17.790 burgers 
(hierin inbegrepen 3.501 kinderen en 1.987 vrouwen). 
De vereniging voor mensenrechten laat evenwel weten 
dat dit aantal wellicht nog met 30.000 doden verhoogd 
moet worden, wat overeen moet komen met de 
gevangen genomen burgers door IS, de duizenden die 
spoorloos verdwenen en de duizenden niet-Syrische 
doden die niet opgenomen worden in de officiële 
statistieken. 

De HPG (Volksverdedigingskrachten), KJK 
(Vrouwengemeenschappen van Koerdistan) en YJA 
Star (Unie van Vrije Vrouwen) maakten eveneens een 
dergelijke balans op van het jaar 2014 en bevestigden 
hun voornemen om er alles aan te doen om de 
Koerdische gebieden te bevrijden van de terroristen 
en hen te vervolgen voor de gruwelijkheden die ze 
begaan hebben tegenover alle burgers, ongeacht hun 
afkomst.

Maxime Nys is redactielid van De Koerden



De Koerden, 81
16

BAŞÛR

Zumar likt haar wonden. Hier en daar opent een winkel 
opnieuw de deuren, een slager is bezig een schaap te 
villen. In de straten verder van de hoofdweg is maar 
weinig leven te bekennen. Toen IS begin augustus de 
stad onder de voet liep namen de Koerden de benen. 
Eind oktober heroverden de Koerdische Peshmerga-
strijders Zumar en was het aan de Arabieren om hun 
boeltje te pakken.

Iets buiten de stad is een bulldozer bezig nieuwe 
versterkingen op te werpen. IS moest maar eens 
terugkomen. De plek was een tijdje de frontlinie tussen 
de Koerden en IS, zowat alles ligt in puin. De eerste 
brug richting Shengal werd opgeblazen, de chauffeur 
stuurt de wagen van de weg af, de wadi in. De tweede 
is nog intact, maar toch rijden we opnieuw door de 
opgedroogde rivierbedding. Omheen de pijlers van de 
burg zijn explosieven bevestigd. In principe werden 
ze onschadelijk gemaakt, maar hij neemt liever geen 
risico. 

Dan komen we in Tel Mus, het eerste dorp dat 
bij het Shengal-offensief  veroverd werd. Vandaag 
wappert er een Koerdische vlag, eergisteren nog het 
zwarte banier van IS. De oorlog is nog vers, er hangt 
een brandgeur in de lucht, afkomstig van een hoop 
smeulende autowrakken. Een zelfmoordenaar van 

Zonder al te veel tegenstand zijn de Koerden 
erin geslaagd rond Kerst een corridor te openen 
tussen de Koerdische Autonome Regio (KRG) 
in Noord-Irak en de berg Shengal (Sinjar). Dat 
was hoognodig, op de berg zaten al vier maanden 
zo’n tienduizend Yezedi klem, omsingeld door de 
Islamitische Staat. Maar in de stad Shengal aan 
de overkant van de berg is het Koerdisch offensief  
verzand in een bittere stadsoorlog.

Toon Lambrechts

“Ons bloed voor onze berg”
Peshmerga openen corridor naar Shengal,
maar de strijd is nog niet gestreden

IS reed er in op een pick-up en een hummer van de 
Peshmerga. Gevolg: zeven doden. Net buiten Tel Mus 
heeft de Peshmerga verzamelen geblazen. Bussen vol 
soldaten worden aangevoerd, allemaal nog netjes in 
uniform. Het kruispunt iets verderop wordt  bewaakt 
door wel vijf  tanks. De commandant neemt de kaart 
erbij en legt uit dat deze route Mosul en Hassaka 
in Syrië met elkaar verbindt. Mocht Shengal terug 
volledig onder Koerdische controle vallen dan raakt 
IS een belangrijke route tussen Mosul en Syrië kwijt.

danSEndE PEShmErga

Opeens stopt de chauffeur de wagen. Hij heeft tussen 
de huizen een groep Peshmerga opgemerkt die bezig 
zijn govend te dansen. Als de rest van de soldaten 
merkt dat er journalisten zijn opgedoken snellen ze 
toe om mee in de rij aan te sluiten. Eentje zingt voor, 
de rest valt in. Gezellig, totdat een boze commandant 
een eind maakt aan het gebeuren. In de verte is een 
groep auto’s opgemerkt, iedereen neemt positie in. 
De commandant stuurt een team in de richting van de 
wagens, maar het blijken burgers te zijn die terugkeren 
naar hun dorp.

Een van de Peshmerga neemt me bij de arm en leidt 
me het dorp in. Daar wacht een onsmakelijke verrassing. 
Drie dode IS-strijders liggen er uitgespreid langs een 
granaattrechter. Eentje is behoorlijk verhakkeld en 
zwart geblakerd. De Peshmerga verzekert me dat ze 
niet van hier zijn maar van Noord-Afrika, Libië of  zo. 
De nuance in hun geel-blauwe gezichten ontgaat me.

Tien minuten verder op de baan, opnieuw een 
checkpoint. Vijf  mannen zitten gehurkt en geboeid 
langs de kant van de weg, bewaakt door enkele 
Peshmerga. Een zesde gevangene wordt wat verderop 
ondervraagd. De Koerden verdenken hen ervan IS-
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leden te zijn. De mannen zijn afkomstig uit Mosul, 
toch wel een eind van hier, en hebben verschillende 
simkaarten en Syrisch geld op zak. Bovendien zijn 
er op de gsm van een van hen foto’s van IS-strijders 
gevonden. Beetje een domme manier om tegen de 
lamp te lopen, maar goed. Als ik een foto maak van de 
geboeide kerels vraagt hun bewaker lachend of  hij ze 
moet neerschieten. Dat hoeft nu ook niet per se. Hij 
stelt me gerust en zegt dat de mannen na ondervraging 
naar de gevangenis afgevoerd worden.

Kojo is het eerste Yezedi-dorp van Shengal. Het 
ziet er beduidend armer uit dan de vorige dorpen, alle 
huizen zijn van leem en stro gemaakt. Alles is beklad 
met slogans van IS, een paar huizen staan in brand. 
Hier is fel gevochten gisteren, de berg Shengal is 
vlakbij. Bij het laatste checkpoint voor de berg houdt 
een ander soort mannen de wacht. Stuk voor stuk wat 
oudere kerels, allemaal met geblokte rood-witte sjaal 
en een indrukwekkende snor. Het zijn Yezedi, vier 
maanden lang hebben ze de berg Shengal verdedigd 
tegen de Islamitische Staat. 

“hElP uS”

De reden waarom de Yezedi zo verbeten hebben 
gevochten om deze plek ligt iets verderop. De tombe 
van Sharafadin is de op een na heiligste plek van de 
Yezedi, na het stadje Lalesh. De typische kegelvormige 
torens steken af  tegen de bergflank waarop men 
in grote letters “help us” heeft gemarkeerd. De 
Islamitische Staat wou per se Sharafadin in handen 
krijgen om de tempels te vernietigen, maar dat is dus 
niet gelukt. 

Vandaag verbroederen de Peshmerga en de Yezedi, 
na vier maanden van beleg. Het is ongeveer middag, 
tijd voor een hap. Adem, een van de Yezedi-strijders, 
haalt voor mij ook een bord.  De man heeft jarenlang 
in Duitsland gewoond, maar is vier maanden geleden 
naar hier gekomen om te vechten tegen IS. Daar heeft 
hij natuurlijk alle reden voor, zijn moeder en zijn broer 
wonen in een dorp vlakbij. “We hebben vier keer een aanval 

van IS kunnen afslaan in ons dorp. Maar toen kwamen ze 

aanzetten met zeker tien hummers. Wij hadden niet meer 

dan onze kalashnikovs en een versleten Doshka (Russisch 

machinegeweer). Uiteindelijk zijn we naar hier gevlucht, ik 

heb mee gevochten bij de verdediging van Sharafadin. Het was 

complete waanzin. IS stormde soms gewoon op onze stellingen 

af, “Allahu akbar” roepend, zonder dekking of  zo. De laatste 

maand werd het moeilijk, we hadden dagen geen eten.” Adem 
is blij dat de belegering doorbroken is, maar vraagt 
zich wel af  waarom het in godsnaam zo lang heeft 
moeten duren. 

Als iedereen gegeten heeft zet de Peshmerga 
zich in beweging. Het is me niet meteen duidelijk, 
maar de bedoeling is om op te trekken naar Sinone, 
een stadje iets verderop net voor de Syrische grens. 
Sinone is nog in handen van IS, maar die zouden de 
stad verlaten hebben. De stoet bestaat uit een bonte 
verzameling voertuigen. Jeeps met machinegeweren 
erop gemonteerd, pick-ups vol soldaten, hummers, een 
truck met een houwitser, een bepantserde bulldozer 
en zelfs een paar motorrijders. De ongeorganiseerde 
massa heeft iets van een ouderwetse veldtocht, eerder 
dan een moderne blitzkrieg. Tussen het militair 
materiaal rijden er jeeps volgeladen met kookmateriaal 
en zakken voedsel, alsof  de strijd al gewonnen is en 
het nog maar een kwestie is van de tenten op te slaan.

Sinone ligt maar 20 km van Sharafadin, maar het 
gaat tergend traag vooruit. De Peshmerga controleert 
ieder huis en elk autowrak op explosieven. Onze 
chauffeur maakt iedereen nerveus door zich bij ieder 
stuk afval langs de weg luidop af  te vragen of  het 
misschien wel een bom is. Het trage tempo geeft wie 
wil de gelegenheid om uitgebreid te poseren en selfies 
te maken. Er kan zelfs een muziekje af.

Na twee uur vooruit schuifelen komen de eerste 
huizen van Sinone in zicht. De stad is niet meer dan 
een kruispunt met een groot dorp er omheen. De 
sfeer wordt wat meer gespannen, de Peshmerga neemt 
positie in langs beide kanten van de weg. Op wat 
zwerfhonden na is er geen levende ziel te bespeuren. 
De informatie dat IS zich over de grens met Syrië 
heeft terug getrokken blijkt te kloppen. Iedereen kijkt 
wat onwennig om zich heen, af  en toe klinkt er een 
schot of  een explosie. Dan breekt de hel los. Overal 
wordt geschoten, ook met zwaar geschut. Lichtkogels 
trekken een spoor door de schemering. Ik schrik me 
dood, de rest blijft kalm. “Don’t worry, because of  happy”, 
lacht een van de Peshmerga me toe. Misschien even 
waarschuwen voor je van blijdschap in de lucht begint 
te knallen? Maar goed, het is hun feest vandaag. Als de 
nacht valt trekt het grootste deel van de Peshmerga-



De Koerden, 81
18 

hun indrukwekkende snorren. Met hun doorleefde 

Russische wapens en hun lange mantels lijken ze eerder 

op herders dan op soldaten, maar hun voorkomen 

heeft iets taais en onverzettelijk. Uiteindelijk waren het 

deze mannen die de opmars van IS stopten, samen 

met de guerrilla’s van de PKK. 

In een tentenkamp iets verderop maakt een groep 

Yezedi-strijders zich op om de strijd beneden aan de 

berg te vervoegen. Pick-ups worden volgeladen met 

doshka’s, een zwaar machinegeweer van Sovjetmakelij 

dat erg populair is in de regio. De leider van de groep, 

Gasm Derbo, krijgt nog wat instructies van zijn oude 
moeder die zelf  met een kalasjnikov om de schouder 

rondloopt. “Wij vechten al tegen IS vanaf  dag één. In het 

begin hadden we het moeilijk. Te weinig strijders, te weinig 

munitie. Elke dag probeerde IS de berg te bestormen. Maar met 

de hulp van de PKK en de Peshmerga hebben we hen op afstand 

kunnen houden. Ik heb zelfs nooit overwogen te vluchten. Het is 

ons land, onze grond, en we zijn klaar om ons bloed te vergieten 

voor Shengal.”

gruwElijkE hErinnEringEn

De weg van de top van de berg naar de stad beneden 

in de vlakte draagt nog de sporen van de tragedie die 

er zich begin augustus afspeelde. Langs hier namen 

de inwoners van de stad Shengal de benen, achterna 

gezeten door IS. Een honderdtal auto’s bleef  achter, 

net als de bagage die te zwaar was om te voet mee 

te nemen. Vooral kleren, maar ook fotoalbums en 

andere persoonlijke spullen. Nu de Peshmerga de weg 

controleert zijn een paar Yezedi teruggekeerd om hun 

wagen op te halen. Zo ook Faysal Yusef, die onder zijn 

auto ligt te sleutelen terwijl de straaljagers overvliegen. 

Met moeite praat  hij over de dag dat IS zijn stad 

bestormde.

“Toen we hoorden dat IS eraan kwam hebben we in 

allerhaast gepakt. Maar er was geen doorkomen aan met de 

auto, de weg zat volledig dicht. Er heerste blinde paniek. We 

zijn te voet verder gevlucht en hebben alles achter gelaten. Ik 

zag hoe IS dichterbij kwam, wie de pech had in hun handen te 

vallen werd ter plekke gedood. Veel oudere mensen die niet meer 

konden bleven achter. IS heeft hun lijken in de rivier gegooid.” 

Faysal wijst naar een aantal picknicktafels langs de weg. 

“Vroeger was dit de plaats waar jonge koppels afspraakjes 

maakten. Je hebt er een prachtig zicht over de vlakte. Nu zal het 

strijders zich terug in Sharafadin, een deel blijft achter 

in Sinone. De volgende dagen zouden wel eens lastiger 

kunnen worden, als er gevochten wordt om de stad 

Shengal aan de overzijde van de berg.

wintErrEgEnS

Tot aan Sinone ging alles vlot. Nog voor de Koerdische 

Peshmerga-strijders het stadje binnentrokken had 

IS zich al terug getrokken over de Syrische grens. 

Daarmee werd de blokkade van de berg Shengal 

eindelijk doorbroken. Vandaag rijden er vrachtwagens 

vol hulpgoederen af  en aan. Goed nieuws voor de 
vluchtelingen die zich op de berg verschanst hadden 

en al maanden kamperen in de typische witte VN-

tenten die overal in het landschap opduiken. 

“De winterregens zijn al begonnen,” vertelt Nawi Xalaf, 

een Yezedi uit het dorp Shahabi aan de andere kant 

van de berg. “We waren  bang dat we hier de winter zouden 

moeten doorbrengen. De eerste twee maanden hebben we in open 

lucht doorgebracht, later kregen we deze tent. Maar er was tekort 

aan alles, soms hadden we dagen niets te eten. De helikopters 

brachten wel voedsel en brandstof, maar lang niet genoeg. Ik 

hoop dat ik snel naar huis kan terugkeren.” Dat is voorlopig 

niet aan de orde, Shahabi ligt aan de overzijde van de 

berg Shengal, en dat gebied is nog stevig in handen 

van IS.

De Peshmerga hebben hun tenten opgeslagen op 

de top van de berg. In de verte ligt de stad Shengal, 

de grootste van de regio. De Koerdische strijders 

zijn er doorgestoten tot in de buitenwijken, maar IS 

biedt hevige tegenstand. Af  en toe klinkt er een doffe 

knal, gevolgd door een rookwolk. De Amerikanen 

bombarderen de stellingen van IS, de Peshmerga 

doet het grondwerk. Van de ene kant van de berg 

wordt militair materiaal en soldaten aansleept richting 

Shengal. In omgekeerde richting voeren ambulances 

gewonden aan die in een geïmproviseerd veldhospitaal 

de eerste zorgen krijgen. De dokters hebben de 

grootste moeite om de omstaanders op afstand te 

houden, heel de scene oogt bijzonder chaotisch.

Het zijn niet alleen de Peshmerga die hier vandaag 

strijd leveren om Shengal. De Yezedi hebben hun 

eigen militie op de been gebracht. Hun strijders 

haal je er zo uit met hun rood-wit geblokte sjaals en  
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Net als Sayed klaar is met zijn uitleg slaat er een 

granaat in op zo’n 200 meter van hun positie. Blijkbaar 

zit IS dichter dan ze dachten. Onze chauffeur heeft er 

geen zin meer in, we keren terug.  Eens boven is het 

optimisme dat er in de lucht hing na de snelle opmars 

naar Sinone aan het omslaan onder de Peshmerga. Er 

beweegt niet meer veel in de straten van Shengal, IS 

heeft zich diep ingegraven. Een van de commandanten 

verwoordt wat vele vrezen. “We dachten dat de strijd om 
Shengal vandaag beslist zou worden. Maar het wordt duidelijk 
dat het misschien wel weken zal duren. Het verrassingseffect is 
weg. Ik ben bang dat Shengal een nieuw Kobanê wordt.”

Toon Lambrechts is freelancejournalist voor onder andere 
Knack, MO* en Tertio. 

voor altijd een plek blijven die de meest gruwelijke herinneringen 
oproept.” 

Bayar Sayed en zijn mannen zijn net terug van 

Shengal en rusten uit in de buitenwijk Gandela. Het 
gaat er hevig aan toe, weet hij te vertellen. Een van 

zijn soldaten is gisteren gesneuveld, zeventien anderen 

raakten gewond. Ongeveer een derde van de stad is 

in handen van de Peshmerga. “Tot net voor Shengal ging 
het vlot, maar de IS-strijders die nu nog in de stad zitten, die 
willen sterven. De voorbije nacht is er versterking vanuit Mosul 
aangevoerd. Ik schat dat er nog zo’n 200 IS-strijders zich 
verschanst hebben in Shengal. Dat lijkt niet zo veel, maar neem 
het maar eens op tegen mensen die vechten tot de dood.”

“Als de rest van de Peshmerga merkt dat er journalisten zijn opgedoken snellen ze toe om mee in de rij aan te sluiten. Eentje zingt voor, de rest valt in. Gezellig, 
totdat een boze commandant een eind maakt aan het gebeuren.” © Toon Lambrechts
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Het is druk rond de Mar Mouni kerk in Ainkawa. Net 
als bij zowat alle kerken in dit christelijke stadsdeel van 
Erbil, de hoofdstad van de KRG, is de kerk omringd 
met tenten en containers. Die bieden onderdak aan de 
meest recente stroom vluchtelingen die Ainkawa te 
slikken kreeg na de val van Mosul in juni en de inname 
van de christelijke steden en dorpen in de vlakte van 
Nineveh.

biSSchoP in ballingSchaP

Vader Behnam brengt me naar een soort 
containergebouw op het kerkplein. Binnen is een man 
druk in de weer met een niet aflatende stoet mensen 
die met allerlei formulieren komen aandraven. De man 
is zichtbaar vermoeid, erg veel zin in een interview 
heeft hij niet. Mgr. Youhanna Petrus Mouche was, of  
liever is, aartsbisschop van de Assyrisch-katholieke 
gemeenschap in Mosul. Nu leeft hij in ballingschap in 
Erbil, net als zijn geloofsgenoten. “Het begon net beter te 
gaan met onze gemeenschap. Na de val van Saddam hebben we 
moeilijke jaren gekend, veel mensen hebben Mosul verlaten in 
die tijd. Maar de opmars van IS is een catastrofe zoals we het 
ons nooit hadden kunnen voorstellen. Er zijn geen christenen 
meer over in Mosul. Iedereen is naar Koerdistan gevlucht, wie de 
mogelijkheid heeft, verlaat het land.”

Het voorbije decennium is bijzonder hard 
geweest voor de Iraakse christenen. De chaos 
na de Amerikaanse invasie maakte van hen een 
ideaal doelwit voor extremistische groeperingen. 
De Koerdische Autonome Regio (KRG) in het 
noorden van het land was lange tijd het enige 
toevluchtsoord, maar na de recente opmars van 
de Islamitische Staat gelooft niemand nog in een 
toekomst in Irak.

Toon Lambrechts

Opmars IS in de vlakte van Nineveh 
genadeslag voor Iraakse christenen?

Mgr. Monche vat nog steeds niet wat er in die dagen 
is gebeurd. “Het Iraaks leger nam meteen de benen, terwijl we 
dachten dat zij ons gingen verdedigen. Een maand later zagen 
we hetzelfde in Nineveh met de Koerden. Waarom het zo gelopen 
is weet ik niet. Nu vecht een internationale coalitie van ‘s werelds 
machtigste landen tegen IS, maar veel verandert er niet.” 

Erg veel hoop heeft mgr. Monche niet meer over. 
“Stel dat de Koerden of  het Iraaks leger Mosul herovert, wat 
dan? Toen IS kwam werden ze verwelkomd door veel soennieten. 
Het zijn onze buren die onze huizen hebben geplunderd, 
nochtans waren er voorheen geen spanningen. Hoe kunnen we 
nog ooit met hen samenleven? Veel mensen willen dat we als 
christenen blijven in Irak, maar dit is geen leefbare situatie. 
Onze toekomst oogt bijzonder duister.”

bEtonnEn gEraamtE

Ainkawa Mall moest een van de vele nieuwe 
winkelcentra worden die de olierijkdom Iraaks 
Koerdistan geschonken heeft. Misschien komt het 
er ooit nog wel van. Maar sinds twee maanden is de 
bouwwerf  overgenomen door gevluchte christenen 
uit Mosul, Qaraqosh, Bartella en andere dorpen in 
de vlakte van Nineveh. Langs de buitenkant begon 
Ainkawa Mall al een beetje op een winkelcentrum te 
lijken, binnenin biedt de plek niet meer dan een kaal, 
betonnen skelet. Alleen de roltrappen staan er al.

Buiten voor de ingang slenteren wat mensen 
doelloos heen en weer. Een paar meer ondernemende 
types hebben koopwaar aangesleurd en uitgestald 
voor de was die te drogen hangt. Aan de overkant 
staan een paar containerlokalen van de UNHCR, 
UNICEF en andere hulporganisaties. De scene 
binnen doet hallucinant aan, maar is niet ongewoon 
in de KRG. In Erbil en Dohuk, de twee steden die de 
meeste vluchtelingen te slikken kregen, zijn meerdere 
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Een van de mensen die zich inzet om het kamp in 
Ainkawa Mall draaiend te houden is diaken Ibrahim, zelf  
afkomstig uit Bartella, een stad niet ver van Qaraqosh. 
“Ik herinner me hoe op een avond het gerucht begon 
rond te gaan dat we moesten vluchten. Zodra we 
hoorden dat de Peshmerga (Koerdische strijdkrachten 
in Noord-Irak) de benen hadden genomen wisten we 
hoe laat het was. Tegen half  elf  ben ik zelf  vertrokken. 
Maar de wegen zaten potdicht door de grote stroom 
vluchtelingen. Iedereen is uiteindelijk veilig uit Bartella 

weggeraakt. Wij hebben IS niet 
gezien, de mensen van Mosul wel. 
Maar de opmars van IS kwam als 
een totale verrassing. Zelfs toen we 
vertrokken dachten we dat het maar 
voor een paar dagen zou zijn. Nu zit 
ik hier al vier maanden. 

trouw aan irak

Net als zowat alle christenen in 
Ainkawa Mall gelooft Ibrahim niet 
meer in een toekomst in Irak. “Er 
waren voorheen geen spanningen tussen 
Assyriërs en Arabieren in Batella. Toch 
is dit kunnen gebeuren. Als we al ooit 
terugkeren, is het om onze eigendommen 

te verkopen. Ik wil niet meer samenleven met moslims, het 
vertrouwen is compleet weg. Trouwens, wat blijft er nog over om 
naar terug te keren? Van onze huizen rest niet meer dan de 
muren. Vroeger leefden hier enkel christenen, daar is niets van 
over. De kerken en kloosters zijn verwoest, onze manuscripten 
verbrand... Onze geschiedenis is weggeveegd. Als we dan toch 
vanaf  nul moeten herbeginnen, dan liever in Europa. Mijn 
broers en neven zijn al vertrokken.”

“We zijn lang trouw gebleven aan dit land, hoewel we wisten 
dat er op een dag problemen zouden komen. Maar Irak bestaat 
niet meer. Sinds de Amerikaanse invasie staan de verschillende 
etnische groepen elkaar naar het leven, en als minderheid worden 
we verpletterd. De relaties met de Koerden zijn goed op dit 
moment, maar dat kan snel veranderen als iemand anders aan 
de macht komt. Irak wordt geregeerd door personen, niet door 
wetten of  principes. Nee, volgens mij is dit het einde van het 
christendom in dit land.”

Toon Lambrechts is freelancejournalist voor onder andere 
Knack, MO* en Tertio.

bouwwerven omgevormd tot – hopelijk tijdelijke – 
onderkomens. 

De eerste drie verdiepingen zijn door UNICEF 
zo goed en kwaad als het kon vertimmerd tot kamers. 
Elektriciteit is er niet, water nauwelijks. Ook hier zijn 
er al enkele geïmproviseerde winkeltjes en kapsalons 
opgedoken. De betonnen trap gaat tot op de vierde 
verdieping. Die hangt vol met wasdraden waartussen 
kinderen zich lopen te amuseren. Misschien geen goed 
idee, in het midden gaapt een gat tot 
aan het gelijkvloers. Vandaag werden 
er enkele wasmachines geïnstalleerd 
en grote kuis gehouden. Noor, een 
jonge vrouw die voor de Danish 
Refugee Council (DRC) werkt, 
somt de gebreken van Ainkawa Mall 
op. “Vooral het gebrek aan verwarming 
maakt de nood aan een andere oplossing 
steeds nijpender. Het gerucht gaat dat 
deze vluchtelingen in het Bashirma-kamp 
zullen worden ondergebracht.”

PlEk in bElgië?

Een van de mensen die een 
onderkomen gevonden heeft op 
het gelijkvloers is Habiba Behnam. De vrouw, ergens 
in de zestig en afkomstig uit Qaraqosh, betrekt een 
geïmproviseerde kamer samen met haar zoon en een 
stel kleinkinderen. “Het was een moeilijke beslissing om 
Qaraqosh te verlaten, maar nadat een mortier twee kinderen 
en een oudere vrouw doodde zijn we vertrokken. IS zat toen al 
een maand in Mosul, we leefden in constante angst dat ze ook 
Qaraqosh zouden aanvallen. We hebben het geluk gehad om 
met de wagen te kunnen vluchten.”

“De zomer hebben we doorgebracht in een tent nabij Mar 
Mouni. Nu zitten we al drie maanden hier in Ainkawa Mall. 
Het is koud, ik ben bang voor de winter, maar we proberen 
er het beste van te maken.” Habiba polst of  België soms 
Iraakse christenen opneemt. Haar oom is al naar 
Duitsland vertrokken. “Niemand wil het land verlaten waar 
we altijd geleefd hebben. Maar we hebben geen keuze. Zelfs hier 
in Erbil voel ik me niet veilig. Een paar dagen geleden is hier 
ook een autobom ontploft. Schrijf  mijn naam maar op voor als 
je terug in België bent.”

“Het begon net beter te gaan met 
onze gemeenschap. Na de val 

van Saddam hebben we moeilijke 
jaren gekend, veel mensen hebben 

Mosul verlaten in die tijd. 
Maar de opmars van IS is een 
catastrofe zoals we het ons nooit 
hadden kunnen voorstellen. Er 
zijn geen christenen meer over in 

MosulIedereen is naar Koerdistan 
gevlucht, wie de mogelijkheid heeft, 

verlaat het land.”
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Maxime Nys

Ondanks de grotendeels ceremoniële functie die het 
presidentschap biedt, steelt Erdoğan sindsdien vooral 
de show met zijn beleid en opvallende uitspraken. 
De nieuwe eerste minister,  voormalig minister van 
Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu, komt veel 
minder in beeld. De vorige president, Abdullah 
Gül, daarentegen kwam slechts sporadisch in het 
nieuws en liet het echte beleid over aan Erdoğan, 
als zijn toenmalige eerste minister, die zijn macht en 
populariteit hiermee danig wist op te bouwen en dit als 
opstapje zag naar het presidentschap. 

Want het mag gezegd worden, Turkije deed het al 
bij al lang niet slecht onder premierschap van deze 
laatste. In een periode waar de Europese economie 
het minder goed deed, boomde de Turkse economie 
en hadden alsmaar meer mensen werk. Ook met de 
hervorming van de gezondheidszorg en de invoering 
van een algemene ziekteverzekering en een, weliswaar 
beperkte, werkloosheidsregeling kreeg regeringspartij 
AKP veel krediet. Voor veel Turken is het leven er 
onder dit bewind iets beter op geworden. Althans, op 
economisch vlak...

Jaagt Erdoğan Turkije 
opnieuw het verleden in? 

Amper vijf  maanden nadat Recep Tayyip Erdoğan 
erin slaagde zijn premierschap in te ruilen  om 
de 12e president van de Turkse staat te worden 
lijkt hij zich opperbest te voelen in zijn functie 
en ziet het ernaar uit dat hij zo snel mogelijk zijn 
eigen plaats in de Turkse geschiedenisboeken 
wilt verwerven, niet in navolging van maar wel 
parallel met Mustafa Kemal Atatürk, vader van 
het moderne en seculiere Turkije.

EEn SymboliSchE brEuk mEt hEt  
vErlEdEn

Om de 91e verjaardag van de moderne republiek 
te vieren onthulde Erdoğan onlangs het nieuwe 
presidentieel paleis nabij de hoofdstad Ankara dat op 
zijn vraag gebouwd werd en op z’n minst controversieel 
te noemen is: het telt iets meer dan 1150 kamers, 
kostte volgens de Turkse media tussen 407 en 500 
miljoen euro en werd volgens een regeringskritische 
vereniging van architecten in natuurgebied gebouwd. 
Met zijn oppervlakte zou het ‘Ak Saray’ (Witte Paleis) 
groter zijn dan het Amerikaanse Witte Huis of  het 
Russische Kremlin. Zelf  heeft de president het over 
“een paleis van het volk”.

Massale straatprotesten kunnen Erdoğan niets 
maken, net als de kritiek door politieke tegenstanders en 
media, al dan niet onder druk van de Hizmetbeweging 
die het religieuze netwerk van de Islamitische prediker 
en Erdoğans politieke rivaal Fethullah Gülen omvat. 
Hij is nog steeds populair genoeg bij de bevolking om 
het concept te verkopen. Veel symbolischer evenwel 
is het feit dat hij geen gebruik wenst te maken van het 
Cankaya presidentieel paleis in Ankara, waar alle vorige 
- seculiere - presidenten sinds Atatürk in verbleven, 
en met de bouw van het nieuwe paleis een duidelijke 
breuk wenst aan te geven met het verleden. Op zich 
lijkt het niet veel meer dan een megalomaan project 
van een leider die zichzelf, en en passant de staat die 
hij vertegenwoordigt, in de kijker wenst te zetten. Toch 
lijkt het er alsmaar meer op dat hij duidelijk wenst te 
breken met het daarbij behorende secularisme. 
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na de opmars van IS (toen nog ISIS) in Irak nog meer 

getuigenissen op die aangaven dat Turkije de jihadisten 

financieel en logistiek steunde. Strijders konden zich 
onder meer met Turkse identiteitspapieren vrij over 

Turks grondgebied bewegen om zo Syrië en Irak te 

bereiken. In de Turkse media doken zelfs foto’s en 

getuigenissen op waaruit bleek dat honderden gewonde 

jihadisten verzorgd werden in Turkse ziekenhuizen. 

In september nog getuigden burgers dat duizenden 

terroristen onbelemmerd de Turkse grens overstaken 

om bij de belegering van Kobanê te helpen. Koerden 

die bij de verdediging van de stad wilden helpen, 

werden op alle mogelijke manieren belemmerd en 

zelfs gedood door Turkse soldaten. Bovendien had 

Turkije aan de grens tanks opgesteld om zich van op 

afstand te mengen in het conflict. Het is geen toeval 
dat deze gericht waren op de YPG/YPJ-stellingen in 
plaats van op IS-posities.

In september bleek alsmaar meer dat de West-

Koerdische YPG/YPJ-strijders en Zuid-Koerdische 
Peshmerga zich niet gewonnen gaven en veranderde 

Erdoğan van strategie. Hij  haalde een oud voorstel 
van onder het stof  om een no-fly-bufferzone te 
creëren op Koerdisch gebied in Syrië van waarop de 

internationale coalitie aanvallen op IS-stellingen zou 

kunnen uitoefenen. Alle vluchtelingen, die een grote 

impact hebben op de Turkse begroting (4 miljard 

dollar), zouden vervolgens naar daar verhuisd kunnen 

worden. Een voorstel dat door de internationale 

coalitie afgewezen werd, maar dat - had het aanvaard 

geweest –een belangrijk deel van de autonome 

Koerdische regio in Syrië had opgeslorpt. 

Inmiddels bleef  Turkije zijn grenzen sluiten voor 

honderdduizenden Koerdische vluchtelingen en 

Koerden die vanuit Turkije hun bevolkingsgenoten 

wilden gaan bijstaan. Tot eind september weigerde 

de  Turkse president zijn steun te verlenen aan de 

internationale coalitie tegen IS. Pas op 2 oktober 

keurde het Turkse parlement een motie goed die de 

regering de mogelijkheid verschafte om militair in te 

grijpen in Syrië en Irak. Een veelgehoorde verklaring 

is dat de regering geen actie wou ondernemen zolang 

IS nog 46 Turken gijzelde. Gijzelaars die uiteindelijk 
eind september overgedragen werden aan de Turkse 

geheime dienst MIT en waarover Turkije geen verdere 

informatie wenste te verschaffen. Achteraf  bleek dat 

bondgEnoot van hEt jihadiSmE?

Ondanks de oorlog die ten zuiden van de Turkse staat 

volop aan het woeden is en het lopende vredesproces 

met de Koerden maakt Ankara er geen geheim van hen 

nog steeds als staatsvijand nummer één te beschouwen. 

Of  zoals Erdoğan er al meermaals aan heeft herinnerd: 
“de IS en de PKK zijn identiek hetzelfde”. Voor de 

buitenwereld plaatst hij de jihadisten van IS en de PKK 

als guerrillabeweging op voet van gelijkheid, maar in 

praktijk kijkt hij vooral naar de consolidatie van zijn 

eigen macht, en de grootste bedreiging hiervoor zijn 

de Koerdische strijders die voor meer autonomie en 

rechten opkomen. Een bedreiging die prioritair moet 

verdwijnen. 

Op Syrisch grondgebied winnen de Koerden 

immers aanzienlijk aan autonomie. Begin 2014, amper 

een jaar geleden, riepen de West-Koerden in het 

noorden van de Syrische staat hun eigen autonome 

kantons uit en zetten ze hun eigen democratische 

beleids- en verdedigingsstructuren op poten. Door 

de opmars van IS in Irak en het  verzet van de 

Peshmerga van de Koerdische Autonome Regio en de 

guerrillastrijders van de PKK hebben de Koerden ook 

op het grondgebied van de Iraakse staat aan invloed en 

autonomie gewonnen en daarmee ook grote olievelden 

in handen gekregen, onder meer in Kirkoek. 

Een groeiende autonomie en macht van de 

Koerden ten zuiden van de Turkse staat zal 

ongetwijfeld een invloed hebben op het streven van 

de Koerden op Turks grondgebied, wat Erdoğan ten 
allen koste wil vermijden. Bovendien kan de AKP 

een overwinning tegen Damascus, de PKK en de 

YPG/YPJ-milities goed gebruiken in aanloop naar de 
parlementsverkiezingen van juni, wil het haar macht 

verder consolideren. 

Zo heeft de Turkse staat zich sinds het begin van 

het conflict voor het Westen altijd extreem neutraal 
opgesteld, maar lekten er in maart vorig jaar al geheime 

militaire gesprekken uit die aangaven dat Turkije 

logistieke steun bood aan Syrische jihadisten, die op 

hun beurt een bittere strijd leverden tegen de Koerden 

in Rojava (West-Koerdistan). Deze lekken waren dan 

ook de aanleiding voor Erdoğan om het YouTube-
kanaal te laten blokkeren. Vervolgens doken er kort 
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de Turkse staat in ruil hiervoor 180 gevangen genomen 

jihadisten vrijgelaten heeft, waaronder verschil-

lende buitenlanders (veelal uit Groot-Brittannië en 
Denemarken) die niet teruggekeerd zijn naar hun 

land en dus wellicht opnieuw de IS-rangen vervoegd 

hebben, met een grote diplomatieke rel als gevolg. 

De oorlog is inmiddels nog volop aan de gang en 

de Koerdische milities blijken grote militaire successen 

te boeken. De oorverdovende stilte van het Westen 

tegenover de houding van Turkije, als NAVO-

lidstaat en kandidaat-lid van de EU sinds 1999, is 

echter opvallend. In een recent rapport bevestigen 

de Verenigde Naties nochtans dat de Turkse staat de 

belangrijkste spil is in de wapensmokkel naar het IS-

kalifaat, aantijgingen die prompt als ongeloofwaardig 

en ongegrond afgedaan werden door het Turkse 

ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Daarnaast voerde het Turkse leger  midden 

oktober voor het eerst in twee jaar tijd en zonder 

enige aanleiding opnieuw aanvallen uit op PKK-

basissen nabij het dorpje Dağlica, aan de grens met 
Irak, een schending van het wapenbestand sinds 

het begin van de vredesonderhandelingen met de 

Koerdische afscheidingsbeweging. Een paar weken 

geleden doodden Turkse militairen ook nog een aantal 

Koerdische burgers aan de Turks-Syrische grens toen 

ze de lichamen van enkele gesneuvelde YPG/YPJ-
strijders naar Turkije wilden helpen overbrengen. 

Bij het begin van het nieuwe jaar blijkt van een 

fundamentele koerswijziging geen sprake te zijn, en 

ziet het er naar uit dat Erdoğan op twee fronten speelt: 
als bondgenoot van het Westen én van de jihadisten. 

gElijkhEid man-vrouw

oP dE hElling

Op 24 november hield Erdoğan een betoog op het 
congres van KADEM (Vereniging voor Vrouwen en 

Democratie), die een van zijn dochters als bestuurslid 

telt. Na zijn betoog regende het reacties op de 

sociale media. De president had zich namelijk laten 

ontvallen dat de gelijkheid tussen man en vrouw “in 

tegenspraak is met de menselijke natuur”. De kloof  

tussen mannen en vrouwen kan volgens hem enkel 

gedicht worden door gerechtigheid, dat men niet via 

gelijkheid bekomt maar wel via ‘evenwaardigheid’, 

anders zou het voor de vrouw simpelweg niet leefbaar 

zijn. “Je kan niet aan een vrouw vragen om hetzelfde 

werk uit te oefenen als een man, zoals dit het geval 

was onder de communistische regimes. Je kan hen 

niet vragen om naar buiten te gaan en in de grond te 

beginnen graven. Dit is in tegenstrijd met hun delicate 

aard.” Of  nog: “Onze godsdienst heeft een statuut 

voor de vrouwen gedefinieerd: het moederschap.” 
Erdoğan staat bovendien bekend als een tegenstander 
van abortus, dat sinds 1980 gelegaliseerd is, met een 

bepaalde visie op moederschap: elke vrouw zou bij 

voorkeur minstens drie kinderen moeten hebben en 

haar islamitische plichten moeten vervullen. De rest 

is bijzaak. 

Erdoğan maakt er geen geheim van: hij is een 
islamitische conservatief  en heeft een zeer traditionele 

visie op het gezin en de samenleving. Toch gaan de 

vrouwenrechten onder de AKP niet verder achteruit, 

maar op bepaalde vlakken zelfs vooruit. Zo zijn 

werkende vrouwen onder meer beter beschermd 

op vlak van moederschapsverlof, werd er ingezet 

op bestrijding van geweld tegen vrouwen en wordt 

meisjesonderwijs danig gepromoot. De uitspraken van 

de president zijn gedurfd in een staat die tot voor kort 

extreem seculair was, waar er evenwel nog veel werk 

aan de winkel was op gebied van vrouwenrechten en 

gendergelijkheid, maar waar elke verwijzing naar de 

islam of  godsdienst geweerd werd. Voor critici is het 

duidelijk: hij wil Turkije terugsturen in het verleden, 

vrouwen aan de haard en de samenleving langzaam 

maar zeker islamiseren. Een nieuwe breuk met de 

moderne Turkse staat. 

ottomaanS turkS in hEt 

ondErwijS

Olie op het vuur was vervolgens het voornemen van de 

president om verplichte taallessen Ottomaans Turks in 

te voeren in de secundaire scholen, een taal die gebruik 

maakt van het Arabisch schrift en die gebruikt werd 

in het Ottomaanse Rijk (1299-1923), waar Atatürk 

komaf  mee heeft gemaakt. In het dagelijks gebruik is 

deze taal vandaag volledig verdwenen. Een poging om 

aansluiting te zoeken bij het grote islamitische rijk van 

weleer?
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beschuldigen een ‘parallelle macht’ te willen creëren 

in de staat, arrestaties uit te voeren en duizenden 

privéscholen, belangrijkste bron van inkomsten van 

de beweging, te sluiten. In dit kader mobiliseerde de 

regering midden december duizenden politieagenten 

om tientallen mensen aan te houden die naar 

verluidt dicht bij Gülen zouden staan, waaronder 
regisseurs, politieagenten en een 70-tal journalisten. 

De kemalistische oppositiepartij CHP had het over 

een “staatsgreep tegen de democratie”. Andere 

oppositiepartijen en staatskritische bewegingen zagen 

er de verdere uitbouw van een Turkse politiestaat 

in en een grote wraakactie tegen de media die het 

corruptieschandaal in het begin van het jaar mee aan 

het licht brachten. 

Voor de AKP gaat het louter om de arrestatie 

van personen die “deelnemen aan een terroristische 

groepering die de soevereiniteit van de staat wil 

ondermijnen”. Een reactie van Europa bleef  ook niet 

PErSvrijhEid aan bandEn gElEgd

Sinds op 17 december 2013 het corruptieschandaal 

aan het licht kwam dat getrouwen van Erdoğan, 
waaronder zijn eigen zoon, in het nauw bracht en 

het grootschalige anticorruptieonderzoek dat erop 

volgde, woedt een open oorlog tussen de Turkse 

regering en de Hizmet-beweging van de naar Amerika 

gevluchte prediker Fethullah Gülen. Twee maanden 
later verschenen geluidsfragmenten en filmpjes in de 
sociale media die het bewijs moesten leveren dat de 

toenmalige premier en verschillende AKP-getrouwe 

politici corrupt waren en dat ze de jihadisten op het 

Syrische grondgebied financieel en materieel steunden. 
Fragmenten die de regering prompt afdeed als ‘vals’ en 

‘online gezet door volgelingen van Gülen om hen te 
beschuldigen’, waarna Erdoğan Twitter en YouTube 
liet blokkeren in aanloop naar de verkiezingen. 

Sindsdien laat de regering geen kans voorbij gaan 

om de aanhangers van de Hizmet-beweging ervan te 

Erdoğan en het Ottomaanse verwelkomingscomité voor Palestijns president Abbas.
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proces, net als duizenden activisten, waaronder vele 
Koerden, die louter gevangen zijn gezet omwille van 
hun politieke overtuiging of  wegens het beledigen van 
het staatshoofd. 

wat brEngt dE toEkomSt?

Turkije kent nog steeds een kiesdrempel van 10%, een 
drempel die de AKP niet wenst te verlagen om zeker 
te blijven van de absolute macht. Om deze reden zal 
de partij na de parlementsverkiezingen in juni wellicht 
de meerderheid van de zetels binnen het parlement 
behouden.  Ondanks een gering stemmenverlies tijdens 
de vorige verkiezingen valt het niet te ontkennen 
dat de partij razend populair blijft, net als president 
Erdoğan. Vele ouderen, conservatieven, gelovigen 
en ook Koerden zien in zijn persoon nog altijd een 
sterke kracht die de invloed van Turkije in het Midden-
Oosten kan verstevigen en aarzelen niet om hem hun 
stem te geven wanneer het erop aankomt, waardoor 
hij een grote democratische legitimiteit geniet. 2015 
wordt ook het jaar waarin Turkije gastland is van het 
internationale kunstenfestival Europalia, welgeteld 100 
jaar na de Armeense genocide die het tot op vandaag 
weigert te erkennen. Wil president Erdoğan opnieuw 
toenadering zoeken tot Europa en zich inzetten voor 
een langdurig Turks-Koerdisch vredesproces, dan 
krijgen we het mogelijk dit jaar te horen. Zo niet 
bestaat de kans dat de Turkse staat, onder de nieuwe 
president, een beleid zal voeren dat zich alsmaar meer 
zal afkeren van het Westen om zich te concentreren op 
het Midden-Oosten. 

Uiteraard hoeft het AKP-beleid niet per definitie 
een rem te zijn op de democratie, vrije meningsuiting 
en mensenrechten. In welk beleid een nieuwe 
overwinning zich in de toekomst zal vertalen valt 
af  te wachten, net als de invloed dat dit zal hebben 
op de mensenrechten in het land, de rechten van de 
religieuze en etnische minderheden, de persvrijheid en 
de slopende vredesonderhandelingen met de Koerden, 
voor zover de regering er na maandenlange stilte 
nog effectief  werk van wenst te maken. Eén zaak is 
duidelijk: de breuk met het verleden van het seculiere 
Turkije is grondig ingezet.

Maxime Nys is redactielid van De Koerden.

uit. Diezelfde dag nog verstuurden Federica Mogherini, 
hoge Europese vertegenwoordigster voor diplomatie, 
en Johannes Hahn, eurocommissaris bevoegd voor 
regionaal beleid, een verklaring de wereld in die 
luidde dat deze arrestaties volledig indruisen tegen 
de Europese waarden, en dat ze hun ongerustheid 
zouden overbrengen aan de Europese Commissie. 

“Europa moet stoppen Turkije met de vinger te wijzen”, 
luidde de reactie van de president. “Ze zouden beter werk 
maken van een aanpak van de toenemende islamofobie en het 
groeiende racisme in hun landen”, waarmee hij onder meer 
verwijst naar uitlatingen van Nederlands vicepremier 
en  minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher 
dat veel Turkse jongeren Syriëstrijders als ‘helden’ 
zien. Vervolgens stapten twee Turks-Nederlandse 
Kamerleden op nadat Asscher vier Turkse religieuze 
organisaties onder toezicht liet plaatsen omdat ze de 
integratie van Turken zouden belemmeren.

Het is ontegensprekelijk dat de Turkse regering 
zich, in vergelijking met een aantal jaar geleden, 
alsmaar minder bekommert om de Europese publieke 
opinie en de mening van de Europese leiders. De sinds 
2005 aanslepende onderhandelingen om toe te treden 
tot de EU wekken de indruk dat Europa dit nooit zal 
aanvaarden. Daarnaast is een mogelijke toetreding 
wellicht ook minder aantrekkelijk geworden, gelet op 
de economische tegenslagen die de EU de voorbije 
jaren te verduren kreeg. Bovendien is het geen geheim 
dat Erdoğan voor wat internationale samenwerking 
betreft meer naar het Oosten kijkt dan zijn voorgangers, 
en dat hij maar al te goed beseft dat hij eerst werk moet 
maken van een betere bescherming van mensenrechten 
en minderheden op zijn grondgebied voordat Europa 
een toetreding zal slikken. 

Als de president van plan is om zijn macht te 
consolideren en om Europa te bewijzen dat hij de 
EU niet nodig heeft om van Turkije een grote en 
welvarende macht in het Midden-Oosten te maken, 
valt het niet te verwonderen dat de mening van 
Europa hem alsmaar meer koud laat. Dit neemt niet 
weg dat Turkije, samen met Iran en China, koploper 
is geworden in het opsluiten van journalisten, politieke 
activisten en mensenrechtenactivisten.  Begin dit jaar 
zaten nog 22 journalisten gevangen omwille van hun 
journalistieke activiteiten, wachtend op een eerlijk 
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Hezbollah, die overigens niets te maken heeft met 

de gelijknamige Libanese groep, omschrijft zichzelf  

als een “Islamitisch Koerdische” beweging, terwijl 

de PKK voortspruit uit een marxistische traditie. De 

rivaliteit tussen beide partijen in het verleden was 

onvermijdelijk, en het lijkt erop dat dit nog steeds het 

geval is.

In de hoogdagen van de jaren 1990 slaagde 

Hezbollah er niet in om als enige Koerdische kracht 

tegen het regime op te komen. Tegelijkertijd slaagde de 

PKK er niet in om andere Koerdische groeperingen 

uit te schakelen en leed bovendien veel verliezen door 

Hezbollah.   

De PKK, die Hezbollah beschouwt als ‘contras’ 

ingeschakeld door de overheid tegen de Koerdische 

beweging, heeft de groep omschreven als ‘Hezbol-

Contra’. Islamistische groeperingen benoemen haar 

als ‘Hezbol-Shaitan’ (Partij van Satan) vanwege de 

moorden gepleegd op rivaliserende Islamisten. Nadat 

haar leider Huseyin Velioglu omkwam bij een politie-

inval in Istanbul in 2000, bleef  het verschillende jaren 

Aangezien het Turks-Koerdische vredesproces 
meer en meer lijkt te ontaarden in een ‘crisisproces’, 
begint de Turkse overheid er stilaan van overtuigd 
te raken dat de Koerdisch Islamitische ‘Partij van 
de Vrije Zaak’ Hüda-Par nog de enige kracht is die 
in staat is om de Arbeiderspartij van Koerdistan 
(PKK) af  te remmen, waarbij de regering Hüda-
Par uiteindelijk wil laten deelnemen aan de 
vredesonderhandelingen. Terwijl sommigen 
Hüda-Par, een afstammeling van de Turkse 
Hezbollah, gunstig gestemd zijn, beginnen oude 
vetes tussen Hezbollah en de PKK weer op te 
laaien. Velen geloven dat dit geen toeval is.

Fehim Taştekin

Turkse AKP zet Koerden 

tegen elkaar op

stil rond Hezbollah, tot aan haar comeback in de 

civiele samenleving. In 2012 werd Hüda-Par opgericht 

als een legale politieke beweging. Een peiling vorig jaar 

wees uit dat de partij slechts op 0.19% van het totaal 

aantal stemmen kon rekenen. Nochtans was het aantal 

stemmen in Batman alleen (7.8%) en Diyarkbakir 

(4.32%) veel hoger, wat aantoont dat er rekening mee 

dient gehouden te worden in het overwegend door 

Koerden bevolkte zuidoosten.  

Er wordt gesuggereerd dat Hezbollah steun ontving 

van verdachte figuren uit de Turkse veiligheidsinstanties, 
beschuldigd van talloze buitenrechtelijke executies 

in het zuidoosten. Terwijl er geen aanwijzingen zijn 

dat Hezbollah haar gewelddadige activiteiten heeft 

stopgezet, lijkt het erop dat haar politieke debuut 

geleid heeft tot een herziening van haar zogenaamde 

“contra”-missie als Koerdische partij die een politiek 

einde dient te maken aan de door de PKK geleide 

Koerdische beweging.

kan hüda-Par dE Pkk StoPPEn?

Columnist Yusuf  Kaplan, schrijver voor de 

regeringsgezinde krant Yeni Safak, is zeer expliciet 

over datgene waar vele anderen liever discreet over 

blijven: “Dit land kan gered worden van het afdrijven naar 

de rand van splitsing, niet door etnisch bewustzijn maar door 

het bewustzijn van de Ummah (Islamitische natie)… Er heerst 

een sterk Ummah-bewustzijn in de (Koerdische) regio, onder 

de aanhangers van Hüda-Par in het bijzonder, maar meer in 
het algemeen onder alle Islamitische gemeenschappen... Indien de 

aanhangers van de PKK en de (pro-Koerdische) Democratische 

Partij van het Volk (HDP) even hard hadden geleden onder 

de onderdrukking als de Hüda-Par aanhangers, dan zouden 
ze de hel op aarde gebracht hebben… We zijn Hüda-Par veel 
schuldig voor hun voorzichtigheid en redelijkheid. Hüda-Par is 
een baken van veiligheid in het land en de regio… 
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te bestaan

- Hüda-Par heeft een visie op een nieuwe 
beschaving, gebaseerd op menselijkheid

- Men moet luisteren naar iedereen die iets zinnigs 
te zeggen heeft in de vredesonderhandelingen

Arinc benadrukte het volgende: “Het programma van 

Hüda-Par, dat ervoor zorgt dat oprechte Koerdische vrienden 
zich engageren in de politiek, is zeer belangrijk. Deze partij heeft 

veel te zeggen over de problemen in het land en de conflicten.”  

Er kunnen twee conclusies getrokken worden uit 
Arinc’s opmerkingen. Ten eerste dat de heersende 
Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP), 
die er de gewoonte op nahield om op te scheppen 
over het feit dat ze de enige partij is die naast de HDP 
van Koerdische steun kan genieten, Hüda-Par als een 
zusterpartij ziet, eerder dan een rivaal. En dit ondanks 
het feit dat Hüda-Par ook jaagt op de stem van 

Als Hüda-Par zijn redelijkheid kan behouden, is het gedaan 
met de PKK.”

Een hele reeks van nieuwe ontwikkelingen hebben 
de zorg aangewakkerd dat de tactiek om ‘Koerden 
tegen Koerden’ op te zetten zich zou kunnen herhalen 
in een nieuw scenario. Tussen 6 en 8 oktober vonden 
er verschillende dodelijke confrontaties plaats tussen 
aanhangers van de PKK en Hüda-Par, toen Koerden 
de straat optrokken om te protesteren tegen het 
offensief  van de Islamitische Staat op Kobani. De 
twee partijen gooiden elkaar beschuldigingen over het 
bloedvergieten naar het hoofd. Vicepremier Bulent 
Arinc bracht een bezoek aan Hüda-Par en maakte 
opmerkingen met de volgende ondertoon:

- De HDP is niet de enige vertegenwoordiger van 
het Koerdische volk

- Andere partijen zullen de Koerden 
vertegenwoordigen als de PKK dreigt op te geven 

Hüda-Par bijeenkomst in Diyarbakir om de verjaardag van de Profeet te herdenken.
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In een opiniestuk in Al-Monitor beweerde Sait 
Sahin, woordvoerder van Hüda-Par, dat de partij een 
‘partner’ wil zijn bij de vredesonderhandelingen. “Een 
goede uitkomst vereist dat alle Koerdische belangengroepen 
vertegenwoordigd zijn. Vaak verlopen de gesprekken echter 
met horten en stoten omdat alleen de PKK erbij betrokken is,” 
aldus Sahin. “De overheid zou gesprekken kunnen voeren met 
de PKK om hen te overtuigen hun wapens neer te leggen, en ze 
zouden daar ook in kunnen slagen. Maar als ze de Koerdische 
kwestie in het geheel willen oplossen, zouden alle Koerdische 
belangengroepen een gesprekspartner moeten zijn.”

Op de vraag hoe de overheid en de PKK naar deze 
eisen kijken, reageert Sahin: “We hebben contacten gehad 
met de overheid en met de PKK. We hebben geregeld ontmoetingen 
gehad met de overheid omdat de staat aan de bron van het lijden 
stond. En we zijn in dialoog geweest met de PKK omdat ze een 
aanzienlijke invloedssfeer hebben in de regio. De PKK wil er 
echter alleen zelf  bij betrokken zijn.”

En aan welke kant van de onderhandelingstafel wil 
Hüda-Par zitten? “We willen aan geen enkele kant zitten. 
We zouden kunnen zitten op een derde stoel als rechtvaardige en 
eerlijke partij,” aldus Sahin.

ProvocatiE door 

EEn dErdE hand?

Het is nog niet serieus in overweging genomen om 
Hüda-Par daadwerkelijk in de vredesonderhandelingen 
te betrekken, maar een verhit debat is al geopend over 
de vermeende pogingen om dit tegen de PKK uit te 
spelen. De gevechten in Cizre die volgden op Arinc’s 
bezoek aan Hüda-Par, leidden tot de beschuldiging 
dat de AKP-regering Hüda-Par gebruikt als wapen 
tegen de PKK. De gevechten braken uit na een 
mislukte poging om te infiltreren in een wachtpost die 
door de jeugdafdeling van de PKK, de Patriottische 
Revolutionaire Jeugdbeweging (YDG-H), werd 
opgezet in Cizre om politieoperaties af  te weren.

Verschillende argumenten lijken deze bewering te 
ondersteunen:

- De aanval in Cizre vond plaats nadat HDP-leden 
het lokale Hüda-Par-kantoor bezochten en beide 
partijen over verschillende zaken een overeenkomst 

Koerden met Islamitische genegenheid. Het promoten 
van Hüda-Par als een alternatieve Koerdische partij 
is een sluwe tactiek net voor de verkiezingen in juni. 
De AKP heeft als doel om een sterke parlementaire 
meerderheid op poten te zetten die haar in staat moet 
stellen om een presidentieel systeem in het leven te 
blazen. Dit doel zal gemakkelijker bereikt worden 
als de HDP er niet in slaagt om de parlementaire 
kiesdrempel van 10% te behalen.

Ten tweede dat de overheid, die momenteel maar 
moeizaam vooruit gaat in het Koerdische vredesproces, 
speelt met het idee om Hüda-Par bij de gesprekken te 
betrekken. 

Op dit moment stelt zich echter een serieus probleem, 
namelijk wie Hüda-Par zal vertegenwoordigen aan de 
onderhandelingstafel, aangezien zij de nazaat zijn van 
een organisatie die gevochten heeft tegen de Koerdische 
beweging samen met gewapende groeperingen van 
de staat. Aanslepende vijandelijkheden met de PKK 
kunnen op elk moment uitbarsten in een harde 
confrontatie, zoals tijdens de onrusten in oktober en 
meer recent bij een harde confrontatie in Cizre (27 
december) waarbij drie mensen om het leven kwamen. 
Men kan zich nauwelijks een onderhandelingsscenario 
voorstellen waarbij Hüda-Par en de PKK aan dezelfde 
tafel zitten, gezien hun onderlinge wantrouwen en de 
licht ontvlambare vijandelijkheden.

De vredesonderhandelingen belangen zonder 
twijfel niet alleen de PKK aan, maar alle Koerden en 
zelfs heel Turkije. Er is ook niemand die dit ontkent, 
maar deelname aan dit proces is een andere zaak. 
Degenen die er op dit moment bij betrokken zijn 
benadrukken dat niet Hezbollah maar de PKK drie 
decennia heeft gevochten tegen de staat. Om die 
reden kan de oorlog, die momenteel wat is gaan liggen 
door een staakt-het-vuren, alleen maar eindigen door 
onderhandelingen tussen de strijdende partijen.

hüda-Par wil aan 

dE gESPrEkkEn dEElnEmEn

Hüda-Par stelt echter dat alleen onderhandelen met de 
PKK enkel het PKK-probleem kan oplossen, terwijl er 
voor een allesomvattend antwoord op de Koerdische 
kwestie een veel bredere vertegenwoordiging nodig is. 
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bereikten.

- Net voor de aanval had de YDG-H ingestemd 
om te stoppen met bepaalde acties om gedeeltelijke 
controle over het gebied te krijgen, zoals het graven 
van grachten in de straten, of  het opwerpen van 
barricades en identiteitscontrole van voorbijgangers 
die hadden bijgedragen tot een gepolariseerde 
atmosfeer.

- Overheidsgezinde media spraken over de onrusten 
met provocatieve titels, zoals “Zoroastristen 
[afgodendienaars] vallen moslims aan”

ProvocatiEvE mEdia

Twee burgergroeperingen rapporteerden over hoe de 
onrust tot stand kwam. De Islamitisch georiënteerde 
mensenrechtengroepering Mazlumder vermeldde dat 
“het incident een provocatieve actie was door geheime 
groeperingen die erop uit zijn om de verschillende 
facties tegen elkaar op te zetten. Sommige spilfiguren 
pogen zelfs om een PKK-Hezbollah oorlog uit te 
lokken. De pers heeft uitvoerig gerapporteerd over 
‘godsdienstige mensen die aangevallen worden’, maar 
de hele zaak heeft niets met religiositeit te maken. 
De Human Rights Association op haar beurt weet 
de conflicten aan speciale gevechtseenheden die 
samenwerken met gewapende burgers.”  

De overkoepelende organisatie van de PKK,  de 
Unie van Gemeenschappen van Koerdistan (KCK), 
beschuldigde de overheid en Hüda-Par, terwijl Hüda-
Par de schuld legt bij PKK.

De covoorzitter van HDP, Selahattin Demirtaş, 
sprak echter over provocatie. “We hebben gemerkt dat 
er valse berichten gepost werden [op sociale media], 
zich voordoend onder Hüda-Par en Koerdische 
jeugdaccounts. Het incident in Cizre werd georkestreerd 
door eenheden die aan beide kanten geïnfiltreerd 
waren, met de bedoeling onrust en bloedvergieten uit 
te lokken,” zei hij. Mediaorganisaties van de overheid 
komen naar buiten met titels als ‘Zoroastristen vallen 
moslimbuurt aan’, waardoor ik me stellig afvraag of  
sommige mensen van de overheid zich bewust waren 
van deze provocatie. Ik zou Bulent Arinc willen 
vragen: had u iets te maken met de provocatie in Cizre 
of  niet?”

De pro-AKP-media spraken ervan dat de PKK 
moslims zouden aanvallen, maar de PKK onderhoudt 
sinds kort net goede banden met Islamitische wijken. 
KCK-covoorzitter Cemil Bayik ontving in augustus 
2013 bijvoorbeeld 83 Koerdische geestelijken uit Irak in 
het Qandil-gebergte. In mei werd er een Democratisch 
Islam Congres gehouden in Diyarbakir op verzoek van 
de gevangen gehouden PKK-leider Abudllah Öcalan. 
Ook de HDP zegt dat het de gelovigen wil omarmen. 
Bloedvergieten als gevolg van religieuze provocatie is 
niet vreemd in de recente geschiedenis van Turkije, en 
er gingen onmiddellijk stemmen op die aanmaanden 
tot voorzichtigheid.

Sahin ontkende dat zijn partij een band onderhoudt 
met de staat. Wanneer hij gevraagd werd naar de 
zogenaamde missie van Hüda-Par, vertelde hij aan 
Al-Monitor dat “sommigen zullen ons misschien zien 
als een beweging om de PKK te stoppen, maar die 
intentie hebben we zeker niet…  Ons probleem met 
de PKK is dat zij ons aanvallen, en weigeren ons te 
aanvaarden. Als de PKK haar geweld afzweert zou 
het zeker een bestaansrecht hebben als een manier 
van denken of  voor politieke hervormingen. Wij 
keuren de PKK niet goed, en zullen hen zeker blijven 
bestrijden in de burgermaatschappij. Als we hen op 
die manier kunnen stoppen is dat goed. Maar niemand 
heeft het recht wapens te gebruiken om een idee uit te 
schakelen.”

Ondanks de dodelijke confrontaties en een 
mogelijk plan van de staat om conflict tussen PKK 
en Hüda-Par uit te lokken, is geen van beide partijen 
enthousiast om een tweede hoofdstuk te brijen aan 
de vete uit de jaren 1990. Telkens wanneer er nieuwe 
spanningen aanwakkerden, zijn bemiddelaars of  
Öcalan zelf  opgetreden om de zaken te bekoelen. 
De regio blijft echter een kruitvat, en hoe langer 
de vredesonderhandelingen blijven aanslepen, hoe 
groter het risico dat er een nieuw conflict oplaait. Ik 
was toevallig in Diyarbakir op 27 december en liet 
me meermaals vertellen dat “als de onrusten in Cizre 
overwaaien naar Diyarbakir, de zaak een desastreus einde 
zal kennen”. En dat is geen angst die zomaar vanzelf  
weggaat.

Dit artikel verscheen op Al-Monitor op 7 januari 2015. 
Vertaling door Roel Evens.
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corruPtiESchandaal

In december 2013 onthulden aanklagers in Turkije 

een onderzoek naar corruptie in en rond de regerende 

Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP). 
De regering hield het op een poging tot staatsgreep. 

Binnen politie en justitie geïnfiltreerde volgelingen 
van imam Fethullah Gülen, die in de voorafgaande 
maanden van bondgenoot tot aartsvijand van de AKP 

transformeerde, werden daar verantwoordelijk voor 

gehouden. 

Een maand later ontving de gendarme in de Turkse 

provincie Adana een tip over een verdachte lading aan 

boord van drie vrachtwagens op weg naar Syrië. Dat 

was niet voor het eerst, er waren al eerder verdachte 

transporten naar Syrië aangehouden, na dergelijke 

tips. Aanklager Aziz Takci gaf  op 19 januari opdracht 

om de voertuigen door de veiligheidsdiensten te laten 

onderzoeken nabij de grensovergang bij Ceyhan. 

avni coS

Bij het onderzoeken van de vrachtwagens onder-

Het Christendemocratische CDA in Nederland 
kreeg in november Turkse documenten in 
handen waaruit zou blijken dat al-Qaeda via 
Turkije wapens ontving. Het CDA deelde deze 
documenten met de Veiligheidsdienst AIVD en 
minister van Justitie en Veiligheid Opstelten. 
CDA-kamerlid Pieter Omtzigt vroeg Opstelten of  
diens collega Koenders van Buitenlandse Zaken 
op de hoogte was van de documenten toen hij op 
5-7 januari op bezoek was in Turkije. Om een en 
ander in het juiste kader te plaatsen moeten we bij 
het begin beginnen. 

Peter Edel

Turkse documenten suggereren 

wapentransport naar Syrië

vonden soldaten tegenwerking van medewerkers 

van MIT, de nationale inlichtingendienst van 

Turkije, die zich de laatste jaren ontwikkelde tot de 

persoonlijke veiligheidsdienst van president Erdoğan. 
MIT-medewerkers bevonden zich aan boord van 

de vrachtwagens, maar zaten ook in een Audi 

personenauto waar het transport door begeleid werd. 

De gouverneur van Adana, Hüseyin Avni Cos, 

verscheen samen met het plaatselijke hoofd van MIT, 

de regionale politiechef  en 200 politieagenten ter 

plaatse, om aanklager Takci ertoe te bewegen met 

het onderzoek te stoppen. Toen Takci dat weigerde, 

stuurde Cos een bericht naar de leiding van de 

gendarme waarin hij stelde dat MIT onder auspiciën 

van de premier viel en dat een onderzoek zonder diens 

toestemming neerkwam op een misdrijf. 

De vrachtwagens werden kort daarop vrijgegeven 

en konden Syrië binnenrijden. De Turkse media 

veronderstelden op basis van aanwijzingen dat er 

wapens aan boord waren, en dat die waren bestemd 

voor aan al-Qaeda verwante groeperingen die in Syrië 

tegen al-Assad vechten. Dat wil zeggen, al-Nusra en 

IS.

 turkmEnEn

De regering sprak dit tegen. Daar hield men vol dat de 

lading uit humanitaire hulpgoederen bestond, bestemd 

voor etnische Turken in Syrië, de Turkmenen. Die 

wisten echter van geen hulpgoederen uit Turkije. 

Het zou ook uitzonderlijk zijn wanneer een 

inlichtingenorganisatie zich bezighoudt met het trans-

porteren van humanitaire hulpgoederen. Dat maakte 

de uitleg niet geloofwaardiger, waardoor deze vrijwel 

alleen in AKP-kringen werd geloofd. Eerder ontstane 
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verbieden, wat niet de meest overtuigende manier lijkt 
om geruchten te ontzenuwen. 

De regering waarschuwde verder dat alle websites, 
inclusief  Twitter en Facebook, waar iets over het 
transport naar Syrië wordt vermeld, van het internet 
verbannen zullen worden. Verder zou de regering 
trachten het Twitteraccount te sluiten van de krant Bir 
Gün, die veel aandacht aan de kwestie besteedde. 

Los van de vraag of  ze authentiek zijn spreken 
de aan het gendarmecommando toegeschreven 
documenten in ieder geval tot de verbeelding “De 
vrachtwagens vervoerden wapens en voorraden voor 
de al-Qaeda-terreurorganisatie” staat er bijvoorbeeld.

 containErS

Volgens de documenten werden in de vrachtwagens 
zes metalen containers gevonden. Een daarvan bevatte 
naar verluidt 25 tot 30 raketten, alsmede tien tot vijftien 
kratten met ammunitie. In een andere container zaten 
20 tot 25 raketten, mortiergranaten en vijf  tot zes 
zakken met ‘Douchka anti-aircraft’ ammunitie. Een 
en ander was verpakt in dozen met in het cyrillische 
alfabet (!) opgestelde teksten.

indrukken in het buitenland dat jihadisten in Syrië 
steun uit Turkije ontvingen werden er zo niet minder 
op. De bewering van de regering dat het onderzoek 
naar de vrachtwagens, na het corruptieschandaal, de 
volgende onderneming van de Gülenbeweging was 
om de AKP van de macht te stoten kon deze indruk 
dan ook niet wegnemen. Het ontbreken van harde 
bewijzen veranderde daar niets aan. 

Aanklager Takci werd korte tijd later van zijn functie 
ontheven en dertien soldaten die bij het onderzoek 
betrokken waren geweest werden aangeklaagd 
wegens spionage. Hun zaak loopt nog, maar een 
aanklager eiste twintig jaar gevangenisstraf  tegen hen. 
Recentelijk heeft het verhaal echter nog een ander 
staartje gekregen. 

twittEr

Op 12 januari werden documenten verspreid via 
het Twitteraccount @LazepeM, met de kennelijke 
bedoeling te bewijzen dat de AKP-regering en MIT 
in het geheim wapens naar Syrië lieten transporteren. 
Het genoemde Twitteraccount bestaat ondertussen 
niet meer. De regering nam een rechter in de arm om 
het verspreiden van de documenten via internet te 
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MIT-medewerkers zouden aanklager Takci en de 
soldaten niet alleen uitgescholden hebben, maar ze 
gaven met zoveel woorden toe dat het wel degelijk om 
ammunitie ging.

“Kijk die idioten eens. Ze zoeken naar ammunitie met 

houwelen en scheppen. Laat iemand met verstand van zaken 

dat doen. De vrachtwagens zitten vol met bommen die kunnen 

ontploffen.”

chauffEur

Een interessant onderdeel van de documenten gaat 
over de modus operandi van MIT bij transporten 
en bestaat uit een verklaring die toegeschreven werd 
aan een chauffeur van de vrachtwagens. Deze Murat 
Kislakci zei:

“De lading wordt in onze vrachtwagens geladen vanuit een 

buitenlands vliegtuig op de luchthaven Esenboga in Ankara. 

We vervoeren ze naar Reyhanli (nabij de Syrische grens). Daar 

aangekomen dragen we de vrachtwagens over aan twee mensen 

in een Audi. Zij brengen ons onder in een hotel terwijl de 

vrachtwagens de grens overgaan. We hebben zo al verschillende 

transporten gedaan. We werken voor de staat. In Ankara laten 

we de vrachtwagens achter bij een vestiging van MIT. Eerder 

vertelden ze ons om zeven uur in de ochtend te komen. Ik weet 

dat de lading van MIT is. We zagen er geen kwaad in, dit 

waren staatsaangelegenheden. Het was de eerste keer dat we een 

lading op de luchthaven ophaalden, en de eerste keer dat we bij 

onze vrachtwagens mochten blijven terwijl die geladen werden.” 

gEESt

Het verspreiden van de gendarmedocumenten 
over het transport naar Syrië is nu dus verboden in 
Turkije. Deze ingreep kwam echter te laat, want de 
onthullende informatie had haar weg al naar meer 
dan één mail-inbox gevonden. Vaak tot niet geringe 
schrik van de ontvangers overigens, want die weten 
dat Erdoğans MIT via de internetwaakhond TIB 
internetcommunicatie kan volgen. 

Dergelijke maatregelen dragen bij aan wat in 
Turkije het ‘klimaat van angst’ wordt genoemd. De 
impact daarvan neemt nu vrijwel iedere dag toe. Het 
kan echter niet verhinderen dat de geest nu uit de 
fles is over de documenten. Dat Pieter Omtzigt deze 
kwestie in Nederland aanhangig maakte is daarbij een 

apart hoofdstuk gaan vormen in Turkije. 

Afgelopen zondag was BBC Turkije de eerste bron 
over de vragen die Omtzigt aan Opstelten stelde. BBC 
Turkije wist overigens ook dat de eerder genoemde 
gouverneur Cos een verklaring aflegde waarin hij 
zei dat de lading van de vrachtwagens aan MIT 
toebehoorde en dat die in opdracht van Erdoğan naar 
Syrië werd getransporteerd. 

arinc

Een dag na de berichtgeving door BBC Turkije stond 
het tot het Gülenimperium behorende dagblad Today’s 
Zaman stil bij de vragen van Omtzigt aan Opstelten. 
Today’s Zaman schreef  verder dat CDA-kamerlid 
Raymond Knops de regering van ‘struisvogelpolitiek’ 
beschuldigde ten aanzien van de wapenleveranties 
naar Syrië. 

De avond na het artikel in Today’s Zaman kreeg 
de Turkse vicepremier Bülent Arinc tijdens een 
persconferentie vragen van journalisten over de situatie 
in Nederland. Niet geheel onverwacht ontkende 
Arinc alles. Hij herhaalde nog eens dat de lading in de 
vrachtwagens bestemd was voor de Turkmen. Verder 
bewezen de documenten niets, zei Arinc. Het waren 
vervalsingen, verspreid door de ‘parallelle staat’, het 
AKP-jargon voor de Gülenbeweging. 

Arinc suggereerde dat het CDA de documenten 
door de ‘parallelle staat’ toegespeeld had gekregen. 
Klinkt als een wilde speculatie, maar de vraag blijft hoe 
het kan dat het CDA de documenten al in november 
had, terwijl die pas op 12 januari via het anonieme @
LazepeM Twitteraccount werden verspreid. 

Volgens een tweet van Omtzigt had Opstelten de 
documenten op 4/11 en wist Koenders daar op 13/11, 
nog tijdens zijn bezoek aan Turkije deze maand, iets 
van. Ook dat is uiteraard vreemd. En dat allemaal in 
een situatie waarin de betrekkingen tussen Nederland 
en Turkije steeds lastiger worden!

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een 

politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen, 
2012). Verschenen op De Wereld Morgen, 20 januari 2015.
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Kristel Cuvelier & Mauro Desira

Maandag 4/8 – Aankomst in Amed

Bij ons vertrek vanuit België gooit de familie van de 

twee Koerdische meisjes die als tolk meereizen een 

kommetje water achter de auto waarmee we naar 

de luchthaven rijden. Een oud, Koerdisch gebruik 

waarmee de familie onze delegatie een voorspoedige 

reis wil toewensen. Toch begint de reis met enige 

ongerustheid wanneer bij aankomst in de Koerdische 

hoofdstad Amed (Diyarbakir) blijkt dat onze bagage 

achtergebleven is in Istanbul. Een dag later is onze 

bagage gelukkig terecht en verder verloopt de reis 

inderdaad voorspoedig. 

Dinsdag 5/8 – Kurdî Der en het Congres voor een 
Democratische Samenleving (DTK)

We brengen de eerste dag door in de Koerdische 

hoofdstad Amed. Op het programma staan een 

bezoek aan Kurdî Der, een Koerdisch taalinstituut 

en DTK, de koepelorganisatie van het Koerdische 

middenveld in Turkije. Kurdî Der houdt zich bezig 

met de promotie van het Koerdisch en andere talen 

in Turkije. Ze bieden lessen aan, maar geven ook 

boeken uit en ondersteunen andere taalinitiatieven. 

DTK organiseert momenteel een grote hulpcampagne 

Van 4 tot 15 augustus 2014 ging het Koerdisch 
Instituut op studiereis naar de Koerdische regio 
van Turkije (Noord-Koerdistan of  Bakûr). Een 
intensieve tiendaagse waarin we onder meer de sfeer 
opsnoven van de Turkse presidentsverkiezingen, 
getuigenissen optekenden van Yezidi die aan 
het bloedbad van Shengal ontsnapt waren, 
wandelden langs de Syrische grens in Nusaybin 
en pootje baadden in de Tigris in het ten dode 
opgeschreven historische stadje Hasankeyf.

Verslag studiereis Koerdisch 

Instituut naar Noord-Koerdistan  

voor de Koerden in Syrië. Mensen kunnen in bepaalde 

supermarkten een hulpgoederenpakket aankopen dat 

dan naar Syrië wordt gebracht. We bezoeken ook een 

supermarkt die zich hiervoor inzet.

Woensdag 6/8 – Midyat – Ontmoeting met 
Assyrische vluchtelingen

Midyat is een kleine stad in de provincie Mardin. De 

vandaag overwegend Koerdische stad is tevens het 

historische centrum van de Assyrisch-christelijke 

gemeenschap in Turkije. Wij komen aan te midden 

de verkiezingskoorts, op enkele dagen voor de 

presidentiële stembusgang. In Midyat staan zowel de 

pro-Koerdische Partij voor Vrede en Democratie BDP 

als de regeringspartij AKP (Partij voor Gerechtigheid 
en Ontwikkeling) sterk. We hebben een ontmoeting 

met het lokale BDP-partijhoofd, Feyzi Belte, die 

we interviewen over de verkiezingen en het lokale 

autonomieproject van de BDP. 

Aan de buitengrenzen van Midyat bevindt zich een 

groot vluchtelingenkamp voor mensen uit Syrië. We 

trachten toestemming te krijgen om binnen te raken, 

maar zonder succes. We vernemen van verschillende 

vluchtelingen dat er in het kamp bijna uitsluitend 

soennitische Arabieren leven, alle andere vluchtelingen 

uit Syrië, waaronder christenen en Koerden, hebben het 

vluchtelingenkamp verlaten. Zij worden grotendeels 

opgevangen door hun eigen gemeenschappen 

of  proberen op eigen houtje te overleven in vaak 

erbarmelijke omstandigheden. Verschillende mensen 

vertellen ons dat er in het vluchtelingenkamp geronseld 

wordt voor de Islamitische Staat en dat het er voor 

andere etnisch-religieuze groepen onhoudbaar is.

In Midyat worden veel Syrische christenen opge-

vangen door de plaatselijke kerkgemeenschap. Enkele 
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christelijke vluchtelingen nodigen ons 

uit in het lokale Assyrische culturele 

centrum, waar we verschillende vluch-

telingen interviewen en met hen praten 

over hun visie op de oorlog in Syrië.

Donderdag 7/8 – Midyat – Syrische 
vluchtelingen

We ontmoeten een andere christelijke 

familie uit Syrië die tracht te overleven 

in de oude christelijke wijk van Midyat. 

De kinderen proberen een centje te 

verdienen door hun diensten aan te 

bieden als gids en door rode wijn te 

verkopen aan de uiterst zeldzame 

Westerse toeristen die door de oude stad slenteren. 

Voor we het beseffen sleuren ze ons mee en zitten we 

een glas wijn te drinken in het piepkleine en oeroude, 

stenen kamertje waar de familie met zes kinderen haar 

intrek heeft genomen. De vader, die in een vorig leven 

politieman was in Damascus, vertelt over hun vlucht 

uit Syrië en toont ons de littekens op zijn buik. Hij en 

zijn vrouw werden neergeschoten door jihadisten van 

de Islamitische Staat die hun woning en bezittingen 

in beslag kwamen nemen. Ze wisten ternauwernood 

te ontsnappen. Bij het afscheid toont de man ons één 

van de geheime gangen die onder de oude wijk lopen, 

de gangen zorgen al eeuwenlang voor een vluchtroute 

voor de christenen uit dit staddeel. 

 ’s Avonds zijn we toevallig getuige van een 

begrafenisceremonie van een Koerdische YPG-
strijder die in het naburige Syrië is omgekomen. De 

burgemeester van Mardin, Ahmet Turk, houdt een 

toespraak en daarna is er een optocht die veel volk 

trekt. Turkse politieagenten kijken gespannen toe. 

Tijdens ons verblijf  breekt de hel los in Shengal, 

een streek in het noorden van Irak waar voornamelijk 

Yezidi wonen. Yezidi zijn Koerden van een zeer oude 

religieuze beweging met een lange geschiedenis van 

vervolging.  Shengal werd aangevallen en etnisch 

gezuiverd door de Islamitische Staat. Een deel van 

de enorme stroom vluchtelingen uit Shengal vluchtte 

via de Koerdische regio’s in het noorden van Syrië 

(Rojava) naar de Koerdische Regio in Irak (KRG) en 
zo verder naar Turkije.  We vernemen dat in Bacinê, 

een Yezidi-dorp net buiten Midyat, een groep Yezidi-

vluchtelingen uit Shengal is toegekomen en besluiten 

een bezoek aan het dorp in te plannen in onze reis.

We brengen ’s avonds ook een bezoek aan het 

nabijgelegen dorpje Mizizex, het geboortedorp van 

Derwich M. Ferho, voorzitter van het Koerdisch 

Instituut, een dorp met een zeer trieste en bloedige 

geschiedenis.

Vrijdag 8/8 – Amed – Verkiezingstoespraak 
Demirtaş

In de voormiddag gaan we opnieuw langs bij Kurdî 

Der in Amed (Diyarbakir) om er de voorzitter te 

interviewen. Eén van de leerkrachten geeft nadien een 

rondleiding in de lokalen en geeft meer uitleg bij de 

werking.

In de namiddag gaan we luisteren naar de 

verkiezingstoespraak van Demirtaş, de Koerdische 
BDP-kandidaat voor de presidentsverkiezingen. 

De toespraak is een massaspektakel dat enorm veel 

kijklustigen trekt. De Turkse politie fouilleert iedereen 

die het plein op wil. Eén van onze lokale gezellen 

wordt tegengehouden omdat ze een afbeelding bij zich 

heeft van een PKK-martelaar.

Een zee van vlaggetjes in alle kleuren van de 

regenboog golft over de massa. Vanop het podium 

worden vlammende toespraken gehouden, die 

onthaald worden op gejuich en slogans uit het publiek. 

Zo nu en dan worden de toespraken onderbroken 

Assyrische vluchtelingen in Midyat © Kristel Cuvelier
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Zuidoost Anatolië Project of  GAP-project). Er komt 
hier echter zeer veel kritiek op. Enerzijds omdat veel 
historisch erfgoed zal verdwijnen, anderzijds omdat 
het project ook strategische belangen dient in de 
strijd van de Turkse staat tegen de PKK.  De diepe 
en onherbergzame kloven in de regio vormen immers 
het transfergebied van de PKK om vanuit Qandil 
naar meer westelijk gelegen streken te trekken. De 
valleien onder water zetten, zou het voor Turkse leger 
gemakkelijker maken om de streek te controleren.

We krijgen een rondleiding van een lokale gids. 
De lokale bevolking, die nu een inkomen heeft uit 
het toerisme ziet niet enkel hun huizen maar ook 
hun inkomen bedreigd. Het plan is om hen aan de 
andere kant van de Tigris, in “nieuw Hasankeyf ” 
te herhuisvesten. Onze gids is actief  in een lokale 
actiegroep tegen de verdwijning van het historische 
stadje, maar hun strijd is er één van David tegen 
Goliath. Vandaag proberen ze dan ook te verzekeren 
dat ze ander werk en degelijke huizen zullen krijgen. 
Pikant detail. Ondanks het feit dat de hele vallei onder 
water zal komen, heeft de Turkse overheid recentelijk 
nog zeer veel geld geïnvesteerd in de vernieuwing van 
de historische brug… Corruptie, meent onze gids.

   ’s Avonds, terug in Midyat, gaan we nog even 
langs op het lokale partijbureau van de Koerdische 
BDP om er de sfeer op te snuiven en de voorlopige 
verkiezingsuitslagen te volgen. Zoals verwacht wint 
Erdoğan de verkiezingen. De BDP is ondertussen 
best tevreden over de uitslag van Demirtaş die met 
10% van de stemmen relatief  goed scoorde.

Maandag 11/8 - Mardin

We brengen een bezoek aan Mardin, één van de 
grootste steden in de regio en hebben een interview met 
burgemeester Ahmet Türk, tevens één van de meest 
vooraanstaande Koerdische politici. Later brengen we 
een bezoek aan de kantoren van de BDP en praten er met 
enkele Vredesmoeders, moeders van overleden PKK-
guerrillaleden die zich inzetten voor een geweldloze 
oplossing van het conflict. Daarna interviewen we ook 
nog een lokale BDP-verantwoordelijke. Het interview 
met de Vredesmoeders kon u in het vorige nummer 
van De Koerden lezen.

voor muziek en dans. Eenmaal de toespraken gestart 
zijn, wordt een portret van Öcalan neergelaten op 
het podium, een verzetsdaad die de Turkse politie 
waarschijnlijk niet zal gezind hebben. 

 Zaterdag 9/8- Yezidi-vluchtelingen in Bacinê

In de buurt van Midyat is er een Yezidi-dorp, 
Bacinê, waar de lokale gemeenschap vluchtelingen 
opvangt uit Shengal. We interviewen enkele van de 
vluchtelingen en hulpverleners. Hun verhalen zijn 
huiveringwekkend. Verschillende van hen hebben 
vrienden en familie verloren, soms op gruwelijke wijze. 
Ze brachten verschillende dagen door in het Shengal-
gebergte alvorens ze door de Syrisch-Koerdische 
volksverdedigingsmilities YPG en YPJ gered werden. 
De mensen zijn duidelijk getraumatiseerd. Vaak is het 
moeilijk, ook door het probleem van vertaling, om 
precies te achterhalen wat hen is overkomen. Maar ze 
willen graag getuigen. Ze willen dat we in het Westen 
weten wat er hen aangedaan is. Op basis van deze 
interviews schrijven we achteraf  een reportage die 
onder meer in Vrede en in het septembernummer van 
dit tijdschrift verscheen. 

 Zondag 10/8 - Hasankeyf

Wegens tijdgebrek verlaten we het oorspronkelijke 
idee om naar een stemlokaal te gaan om er de 
verkiezingen gade te slaan. Uit de verhalen van de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen is gebleken dat 
men in veel gemeentes allesbehalve vriendelijk is 
voor buitenlandse pottenkijkers, met kiesbureaus 
die zwaar bewaakt worden. Als waarnemer optreden 
om eventuele fraude vast te stellen (die bij de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen veelvuldig werd 
gerapporteerd) is ten ander een taak waar we onze 
delegatie niet voldoende toe in staat achtten. Echt 
spannend zijn de verkiezingen overigens niet, want 
de winst van Erdoğan was al op voorhand duidelijk. 
In plaats daarvan besluiten we deze dag uit te trekken 
voor ons bezoek aan Hasankaef.

Hasankeyf  is een historisch zeer belangrijke stad in 
het dal van de Tigris die binnen enkele jaren volledig 
onder water zal staan vanwege de bouw van de 
omstreden Ilisu-stuwdam.  Dit kadert binnen een breder 
project van de Turkse staat om de regio met de bouw 
van stuwdammen te ontwikkelen (het zogenaamde 
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Terug in Midyat gaan we ’s avonds nogmaals 
langs in het Yezidi-dorp Bacinê om de vluchtelingen 
uit Shengal voedsel te brengen en om nog wat extra 
interviews af  te nemen.

Dinsdag 12/8 - Naar de  Syrische grens 
in Nusaybin

We zeggen onze gastfamilie in Midyat vaarwel en 
reizen door naar Nusaybin, pal op de Turks-Syrische 
grens. 

Nusaybin is de belangrijkste grensovergang in de 
regio en ligt tegen haar Syrische zusterstad Qamishlo 
aan. De steden worden slechts gescheiden door een 
lage prikkeldraad en een aantal meters niemandsland. 
Ooit lag het stoffige stuk grond tussen de twee landen 
bezaaid met mijnen, maar nu is de strook terug 
grotendeels ontmijnd vanwege de vele kinderen die 
stierven of  zwaar verminkt raakten door op een mijn 
te trappen. Syrië is zo dichtbij dat je vanuit Nusaybin 
de huizen in Qamishlo gemakkelijk ziet liggen. We 
maken een avondwandeling langs de Syrisch-Turkse 
grens. Een heel vreemde situatie want op minder 
dan een kilometer van het vredige Nusaybin woedt 
de oorlog. Als er in Qamishlo een bom ontploft dan 
daveren de huizen in Nusaybin die het dichtst tegen 
de grens liggen op hun grondvesten, zo wordt ons 
verteld.

 Woensdag 13/8 - Nusaybin 

We praten over de situatie in 
Nusaybin en de invloed van de 
oorlog in Syrië met enkele leden 
van de BDP op hun hoofdkwartier. 
We gaan vervolgens langs op het 
gemeentehuis en proberen een 
ontmoeting te regelen met de 
burgemeester van de stad om over 
de hulpacties te praten.

Ook in Nusaybin is de lokale 
Yezidi-gemeenschap zeer actief  
om vluchtelingen uit Shengal op te 
vangen. We praten met een familie 
uit Shengal die net is aangekomen 
en met Ziver, een Europese Yezidi, 
die toevallig net op vakantie was 
bij zijn familie in Nusaybin en die 
zich inzet om de opvang van de 

vluchtelingen te coördineren.

 Wanneer we buiten afscheid nemen van Ziver 
dwarrelen dikke stukjes as neer uit de lucht. Aan 
de grenspost met Syrië brandt een vuur. Dikke 
rookwolken onttrekken de Syrische stad Qamishlo aan 
het zicht. Misschien is het vuur aangestoken door de 
Koerdische kinderen die er rondhangen en met stenen 
gooien naar de Turkse soldaten die de grens bewaken. 
Of  was het de verzengende hitte (46°C), die ‘s avonds 
tussen de smalle straten blijft hangen, die het vuur 
aanstak, of  de verveelde soldaten zelf? In de verte 
knettert geweervuur. Voor de Koerden van Nusaybin 
is de oorlog voelbaar dichtbij.

Donderdag 14/8 - Nusaybin – Diyarbakir - Belgiê

We wachten tevergeefs op onze afspraak met de 
burgemeester, ze heeft het jammer genoeg te druk 
om ons te woord te staan. Het is bloedheet en we zijn 
loom en moe van de reis. De laatste uurtjes gebruiken 
we om wat rond te kuieren in de stad en souvenirtjes 
te kopen. In de vooravond vertrekken we terug naar 
Diyarbakir voor de lange terugreis die nog meer dan 
een dag in beslag neemt.

Kristel Cuvelier en Mauro Desira, stafmedewerkers Koerdisch 
Instituut.

De grens met Syrië in Nusaybin © Kristel Cuvelier
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