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Op reis van Amsterdam naar 

Jeruzalem vallen we van de ene 

verbazing in de andere. Achter de 

grijze sovjetflats in Odessa is een 

westers uitgaansoord verrezen. In 

Istanbul droomt een vissende man 

van zijn vorige leven in Karlsruhe. 

En een jonge Turk uit Izmir vertaalt 

de Dordtse Leerregels. Het Oosten 

en het Westen vinden elkaar terug 

– moeten we dat zien als een 

bedreiging of een uitdaging?

samenleving

Istanbul
Vlakbij het toeristische centrum van 
Istanbul bevinden zich wijken als deze. 
Kinderen roetsjen op lege jerrycans 
van de heuvel, terwijl hun moeders 
gezeten op oude horecastoelen de dag 
doornemen.
Istanbul is al jaren een populaire 
bestemming voor gelukzoekers uit heel 
het land. Zij hopen op werk in de voor-
malige hoofdstad en zetten hun ‘dorpse’ 
bestaan vaak door in de stad.

>

Goede buren of verre vrienden?
Vorige maand
•  In deel 1 van dit drieluik werd Europa getypeerd als een 

‘kaap’ van Azië. De waarden die ooit de identiteit van Europa 
hebben vormgegeven zijn geworteld in Azië.

•  Het waren de reizen van Paulus die ervoor zorgden dat de 
antieke wereld in contact kwam met de waarden van het 
christendom.

•  Europeanen werden vaak voortgedreven door een beschaven-
de missieopdracht. Ook de EU is het product van zo’n visioen.

•  Nu het Westen en het voormalig Oostblok steeds meer een 
eenheid vormen, komt de vraag op hoe deze missie in onze 
tijd kan worden voortgezet.

•  Na de val van de Muur en de aanslagen in Europese steden 
lijkt de omgang met de islam dé nieuwe uitdaging voor het 
continent.

In deel 2 en 3 staat de vraag centraal wat het antwoord op 
deze uitdaging kan zijn.

TeksT karel smouTer | Beeld loTTe Pen 

Rechts boven het kerkje zit een dark-
room. De geluiden die in deze ruim-
te worden voortgebracht verstoren 
met regelmaat de diensten. Beide 

minderheden – homo’s en gereformeerden 
– worden door de lokale overheid gedoogd. 
Zo zijn ze eigenaardige lotgenoten, samen 
verstopt in de achterafstraatjes van Izmir, 
Turkijes meest liberale en seculiere stad. De 
huren zijn er laag, dus over de buren hoor je 
volgens het stadsbestuur niet te klagen.
,,We bevinden ons hier in Turkije als chris-
tenen wel vaker in vreemd gezelschap”, vertelt 
Sayip, 25 en beheerder van twee evangeliser-
ende Turkstalige websites. We ontmoeten hem 
tijdens de zondagse eredienst. Naast hem zijn 
er nog twee anderen bijeen in het protestant-
se kerkje. We zingen Turkse liederen en delen 
brood en wijn. ,,Toen dit voorjaar drie mede-

werkers van een christelijke uitgeverij werden 
vermoord, zei de minister van Binnenlandse 
Zaken dat dit hun eigen schuld was – hadden 
ze maar niets over hun geloof moeten zeggen. 
Veel christelijke gemeenschappen worden 
door de veiligheidsdiensten zelfs beschouwd 
als terroristische organisaties…” Zijn woor-
den monden uit in een lange schaterlach. Het 
Heilig Avondmaal vergelijken met de activi-
teiten van Al-Qaeda. Hij vindt de gedachte 
voornamelijk amusant.
Of hij zich weleens zorgen maakt? ,,Nou 
nee… niet echt. Ik krijg dagelijks doodsbe-
dreigingen van boze islamisten. Mijn msn-
lijst zit vol met jihadi’s. Maar ik laat hen mijn 
leven niet beheersen.”

Lauwerkrans
Het is het laatste wat je hier verwacht – een 
jonge ouderling die werkt aan een Turkse 

uitgave van de Dordtse Leerregels, die web-
sites beheert vol gereformeerd gedachtegoed, 
van Guido de Brès tot Allister McGrath. Zijn 
pretogen gaan schuil achter een hippe zon-
nebril, zijn gedachten bewaart hij in een 
moderne laptop. Zoals veel Turken is hij trots 
op Atatürk – de militaire revolutionair die 
eigenhandig de overgang van het vergrijsde 
Osmaanse rijk naar een moderne, seculiere 
republiek teweegbracht. Tegelijk is hij de spil 
in een netwerk van jonge Turken die via dro-
men, internetfora en online boeken tot geloof 
komen. 
Terwijl hij zijn mailbox toont, vertelt hij: ,,Ie-
dere dag krijg ik mails van mensen die via in-
ternet tot geloof gekomen zijn of juist tot een 
verdieping van hun geloof.” De teller van ge-
registreerde Turks-gereformeerde christenen 
op Sayips website staat na een jaar op 7.000. 
En daar komen er iedere dag tientallen bij.

Langs Europa’s grenzen en verder

Blog en drieluik:

Om de Oude Wereldzee
Honderd jaar geleden maakte Abraham Kuyper zijn reis ‘rondom’ de Oude 
Wereldzee. Karel Smouter en Lotte Pen volgden zijn voetspoor. Vijf weken 
lang waren ze op reis door Europa en het Midden-Oosten. Hun reiservarin-
gen leest u op de blog www.omdeoudewereldzee.nl en in dit drieluik.

In dit tweede deel: Wat is de uitdaging voor Europeanen in een globalise-
rende wereld? En: vormen landen als Oekraïne en Turkije voor Europa een 
brug of juist een bedreiging? 

De hele serie:
• Vorige maand – ‘Met zevenmijlslaarzen door de oude wereld’
• Deze maand – ‘Turkije in de EU: brug of bedreiging?’
• In december – ‘Europa en de vrede van Jeruzalem’
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Ondanks deze mooie cijfers stemt een tocht 
langs oude ruïnes van kerken en kloosters 
aan de kustlijn van de Aegeïsche zee ons 
voornamelijk somber. De gebieden waar het 
Evangelie ooit als eerste vrucht droeg, zijn 
in de loop der eeuwen nagenoeg verstoken 
geraakt van christelijke gemeentes. Van de 
Klein-Aziatische gemeentes die door Paulus 
werden gesticht en die in het visioen van Jo-
hannes voorkwamen, rest tegenwoordig niets 
dan ruïnes. 
Maar waar wij vooral verval zien, ziet onze 

Turkse gastheer de glorie van het verleden. 
En dat is iets om hoop uit te putten voor de 
toekomst, volgens Sayip. Staand in één van de 
kerkruïnes glundert hij: ,,Ooit willen we hier 
op deze plaats weer kerkdiensten gaan hou-
den. Zou dat niet fantastisch zijn, met zicht op 
de blauwe zee?” 
De belofte in Openbaring aan de engel van de 
gemeente van Smyrna – Izmirs oude naam 
 – klinkt door in alles wat de levendige jonge-
man ons vertelt. ,,Wees trouw tot in de dood, 
dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven” 
(Op. 2:10b). 

Ontketend Odessa
Ruim een week eerder liepen we door een 

andere havenstad – Odessa in Oekraïne. Ooit 
was deze plaats de favoriete haven van de 
Sovjetelite en – in Kuypers tijd – de baker-
mat van gewapende opstanden tegen het be-
wind van de tsaren. Tegenwoordig is Odessa 
een stad die zich razendsnel heeft ontwik-
keld van een onfortuinlijk geleide staatseco-
nomie naar een wild hyperkapitalisme. Dat 
heeft duizenden gelukzoekers getrokken. De 
nieuwe rijken bewegen zich in Hummer en 
Armani voort naast massa’s oude armen die 
zich met allerlei handeltjes een plaats in de 

stad hebben verworven. Daartussen flaneert 
de meute internationaal vakantieverkeer, op 
zoek naar het hedonistisch vertier dat we 
kennen van de Spaanse costa’s en de Turkse 
vakantiestranden.
Het is een beeld dat we vaker tegenkomen, op 
reis van Amsterdam naar Jeruzalem. Waar de 
dictatuur (in landen als Roemenië en Oekra-
ine) of de religie (in liberale delen van steden 
als Istanbul en Izmir) tot het verleden gaat 
behoren, krijgt de macht van markt en mam-
mon onbeperkt vrij spel. De rijkdom van de 
puissant rijke elite voedt de verbeelding van 
de arme massa. Die is in iedere soek en ieder 
warenhuis massaal op zoek naar betaalbare 
equivalenten van deze glitter en glamour.

Maar de vrijheid die Odessa en andere steden 
ons voorschotelen, is geïmporteerde vrijheid. 
Misschien slaat het juist daarom vaak om in 
het tegendeel: een sociale dwangneurose, met 
een door seks voortgedreven schoonheids-
ideaal als belangrijk ingrediënt. Het zijn vrij-
heden zonder verblijfsvergunning die hier, 
buiten hun ontstaanscontext, niet altijd even 
goed gedijen.

Flexibele identiteit
Het zijn onder andere deze cultuuruitingen 

van plat en westers hedonisme die voeding 
geven aan de ‘botsing der beschavingen’ die 
onze tijd te zien geeft. Dat de kapers van 
11/9 niet het religieuze, maar het financiële 
centrum van de Verenigde Staten aanvielen, 
heeft daar alles mee te maken. De aanslagen 
– ook later in Londen en Madrid – hebben in 
Europa tot veel zelfonderzoek geleid. Wie zijn 
wij en door wie worden wij omringd?
Ook een eeuw geleden, in de tijd van Abra-
ham Kuyper, doemde ‘Aziatisch’ gevaar aan de 
horizon. Toch zijn Kuypers tijden anders dan 
de onze. De voorman van het gereformeerde 
volksdeel van weleer wordt op internet- 
encyclopedie Wikipedia genoemd als één van 
de geestelijke vaders van het gebruik van het 

woord Turk als scheldwoord. Volgens het arti-
kel zou hij in zijn boek Om de oude Wereldzee 
Mongolen en Turken ,,bloeddorstige vernie-
lers en bedreigers van de christelijke cultuur” 
hebben genoemd. Zo rabiaat staat het ner-
gens in het boek geschreven, maar toch: de 
neocalvinistische leidsman schuwt de grote 
greep vaak niet.
Tussen alles wat waardevol is aan Kuypers 
boek, valt op dat hij soms hele volken ver-
klaart vanuit enkele historische gegevens. De 
Roemenen houden van dansen, want ze staan 

onder invloed van de oude Romeinen. Turken 
zijn moorddadig, want ze zijn afstammelin-
gen van de oude heerser Dhenghis Khan.
De ervaring van de Holocaust heeft ons be-
hoedzaam gemaakt voor zulke ‘grote woorden’ 
en conclusies. Bovendien leert de realiteit dat 
culturele identiteiten in een netwerksamen-
leving flexibeler én gelaagder zijn dan in één 
zin valt te beschrijven. Neem Sayip – geboren 
in een familie van gematigde moslims met 
een voorliefde voor Atatürk, en nu een fervent 
calvinist. Neem Mehmet – een hobbyvisser in 
Istanbul die heimwee heeft naar Karlsruhe, 
de stad waar hij acht jaar lang werkte. Neem 
Lina – een Jordaanse vrouw, verzot op Euro-
pese cinema en Italiaanse koffie.

Behalve door afkomst of oorsprong worden 
deze mensen gevormd door het verhaal waar-
in ze geloven of dat hen inspireert. En in dat 
verhaal is verandering meestal de enige con-
stante. Zelfs een conservatief gezin in de ach-
terbuurten van de extreem religieuze Turkse 
stad Konya – ze boden ons gastvrijheid, een 
schone douche en home made pizza  – heeft 
via hun zoon in Nederland een venster op de 
wereld gekregen. Het maakt hen milder, ver-
tellen ze. Als een bezoekende broer tegen ons 
begint af te geven op de ‘zionisten’ en ‘Israël’ 
krijgt hij van de hele familie een vermaning.
Op de Turkse wegen zie je in de zomer meer 
Nederlandse nummerborden dan op de Pé-
riphérique van Parijs. Migratie heft de iso-

latie van achtergestelde gebieden zo meer en 
meer op.

Europees verhaal
,,Waar de kerktorens ophouden, daar houdt 
Europa op te bestaan.” Dat is een geluid dat 
vaak te horen is in discussies onder christe-
nen over de uitbreiding van de Europese Unie. 
Dit sentiment is – net als Kuypers opvatting 
over culturen – niet meer van toepassing op 
de tijd waarin wij leven. Mensen, volken en 
culturen laten zich steeds minder eenvoudig 

beperken en omschrijven door hun geografi-
sche afkomst. 
Dit gegeven biedt ongekende kansen voor 
het Europese verhaal. In een wereld waarin 
grenzen vervagen, kan een grensoverschrij-
dende identiteit uitkomst bieden. Juist omdat 
zo’n grensoverschrijdend verhaal ontbreekt, 
vluchten velen in een angstig regionalisme. 
Waarover gaat het dan in dit Europese ver-
haal? Het is een verhaal van verzoening tus-
sen ooit strijdende partijen en duurzame 
vrede door een gedeelde markt en een vrij 
verkeer van goederen, personen en ideeën. En 
het is een verhaal waarin onze directe buren 
Turkije en Oekraïne een belangrijke rol kun-
nen spelen. 

Tayip Erdogan
De twee gezichten van Turkije gevangen in één beeld. Op de rode poster bedankt Tayip Erdogan de Turkse kiezer 
voor zijn vertrouwen. Zijn AK Partij (conservatief-islamitisch) won bij de vervroegde verkiezingen eind juli 2007 maar 
liefst 47 % van de stemmen. Een stijging van maar liefst 13 %. Rechts op de poster zijn nog de rafelige resten te zien 
van een lingeriereclame, zoals je die ook in Istanbul veel ziet.

>

>

op cvkoers.nl

Hoe kunnen Europeanen op 
een nieuwe manier vorm ge-
ven aan een oude missie: het 
bevorderen van vrede tussen 
landen, mensen en volken? Op 
de website vindt u inspirerende 
en constructieve ideeën voor 
een beter Europa.

Klik in de rechtermenubalk op 
inhoud, surf naar dit artikel 
en klik op het kader ‘Europese 
dagdromen’.

Potekim, Odessa
Foto: de trappen van Potemkin, in 1905 het toneel van een bloedige revolte, 
nu de catwalk voor jong, modebewust Odessa. Kuyper over de bevolking van 
toen: ,,In het algemeen trof mij bij heel de bevolking dat karakter van ernst, 
dat men in het Westen zo vaak mist. (…) door een gemis aan individuele, 
persoonlijke ontwikkeling, is het collectieve leven zoveel sterker…’’

Aya Sofya
De Aya Sofya – ooit een kerk in Constantinopel, nu een moskee in Istanbul. Kuyper over de verhouding 
tussen islam en christendom: ,,Er zou zoveel gewonnen zijn, als de tegenstelling tussen Monotheïsme en 
Polytheïsme in de wederzijdse schatting nog sterker de doorslag gaf dan de tegenstelling die het Kruis en 
de Halve Maan scheidt.’’

Lauwerkrans van Smyrna
Izmir – tot 1922 heette het Smyrna – was één van de zeven gemeentes van Klein-Azië. 
Tegenwoordig is het één van de centra van de christelijke kerk in Turkije. De gemeente van 
Sayip (www.izmirprotestan.org) kreeg dit voorjaar wereldwijd bekendheid door haar ‘Brief aan 
de wereldkerk vanuit de gemeente van Smyrna’. In deze brief vroegen Sayip en zijn geloofs-
genoten aandacht voor de moeilijke positie van christenen in vooral het oosten van Turkije. 
Aanleiding was de moord op drie christenen in een christelijke uitgeverij in Malatya.
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De huidige regering van Turkije (geleid door 
de islamitische volkspartij AKP) klopt veel-
vuldig en luidruchtig aan de deur bij de EU. 
Ze toont zich steeds meer bereid om werk te 
maken van de – hoge – toelatingseisen die de 
EU stelt. En voor Oekraïne zou aansluiting bij 
de EU een duurzame overwinning betekenen 
voor de op het Westen gerichte burgers en be-
stuurders in dit land.

Dan blijft de vraag wat wij eraan hebben als 
deze landen zich bij de EU zouden voegen. Het 
antwoord vergt een betoog op zich. Toch doe 
ik op deze plaats wat schoten voor de boeg. 
Ten eerste: wij Europeanen zijn door schade 
en schande wijs geworden. Onze ervaringen 
met samenleven over grenzen heen zijn het 
waard om gedeeld te worden. Ten tweede: de 
toetreding van Turkije onderstreept en be-
vestigt onze goede intenties tegenover de is-
lamitische wereld. Het kan worden gezien als 
een handreiking aan alle moslims van goede 
wil om mee te werken aan de verwezenlijking 
van gedeelde idealen. De islamisering van 
Europa kan door een proactieve houding van 
de Europese lidstaten misschien zelfs een Eu-
ropeanisering van de islam inluiden. Toetre-
ding van Oekraïne, ten slotte, werpt een stra-
tegische dam op tegen het telkens opnieuw 
ontluikende bureaucratisch despotisme in 
Rusland.
Voor christenen is er nog een argument: de 
toetreding van deze landen brengt de belang-
rijkste kerken van Azië, West- en Oost-Europa 
voor het eerst sinds eeuwen weer bij elkaar in 
één bestuurlijk verband. Dit biedt de christe-
nen van Turkije en de rest van het Midden-
Oosten betere garanties voor bescherming 
en ondersteuning in hun moeizame ontwik-
keling.

Moed en mededogen
Overal zuidwaarts van Istanbul roept het 
westerse christendom associaties op met de 
kruistochten, een losse seksuele moraal en 
overzeese bemoeizucht. De Europese geschie-

denis kan helaas niet worden herschreven, 
maar er kan wel een nieuw hoofdstuk wor-
den geopend. Het openslaan van zo’n nieuwe 
bladzijde in de geschiedenis vergt in de eerste 
plaats verbeeldingskracht om – zoals Sayip, 
aan het begin van dit verhaal – midden in een 
ruïne te staan en een kerkgebouw te zien. Het 
vraagt daarnaast moed om, zoals Sayip, een 
geloof aan te hangen dat door velen betwist 
wordt. En het vraagt mededogen om anderen 
niet als vijanden te zien, maar als ‘tempels 
van de Heilige Geest’ die ook zonder reden 
onze liefde verdienen. En die, zoals Sayip, in 
de loop van hun leven radicaal kunnen ver-
anderen. 
De beurshallen van Europa zitten vol met 
spijtoptanten uit de ‘radicale’ jaren 70. Wie 
zegt dat de kerken in het Midden-Oosten over 
tien tot twintig jaar niet even vol kunnen zit-
ten met spijtoptanten van de radicale islam? 
Het ,,Aziatisch Gevaar’’ waar Kuyper over 
repte, houdt pas op een gevaar te zijn als we 
anderen uitnodigen met ons mee te doen in 
plaats van ons te bestrijden.
Een open houding in de richting van onze 
oosterburen is hiervan een goed begin. Wel-
licht zal er ook een gezamenlijke buiten-
landpolitiek ontstaan en kan deelname aan 
vredesoperaties elders in de wereld tot de 
mogelijkheden gaan behoren. In het laatste 
deel van dit drieluik zal het onder andere 
hierover gaan, als de route vanuit Turkije via 
Syrië naar Jeruzalem wordt vervolgd.

Sayips naam is in overleg met hem om veilig-
heidsredenen gefingeerd.

>
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Bosporus
De Bosporus anno 2007. Kuyper vaart Constantinopel 
binnen in 1905: ,,Hier aan de Bosporus spreekt zich 
tegelijk én de tegenstelling én de eenheid van beide we-
relddelen uit. Hier huwen ze zonder een ogenblik hun 
eigen aard te verliezen. De historie van ons menselijk 
leven, en het motief voor die historie, ze liggen hier in 
een natuurpracht zonder weerga (...).’’

Sayip
Sayip, de jonge ouderling van de protestantse gemeente in Izmir en 
beheerder van twee evangeliserende websites. 

Efeze
Een aantal bewaard gebleven zuilen staan nog overeind in Efeze. 
Kuyper in Efeze: ,,Overal vindt men in Efeze naast de ruïnen uit het 
Heidensche tijdperk ook de bouwvallen uit de Christelijke periode. 
(…) Ze roepen de heiligste herinneringen wakker, en doen u zo 
pijnlijk gevoelen wat macht van Christelijk leven hier door de latere 
overwinning van de Osmanen is ondergegaan.’’

Ondertussen op 
de blog… 
De blog www.omdeoudewereldzee.nl 
vormde tijdens de reis de aanloop naar 
deze artikelen. U leest er reiservaringen 
van Karel en Lotte:

•   Odessa-1: De jaren 90 
Nieuwe rijken en oude armen in het 
straatbeeld van Odessa.

•  Odessa-2: Kuyper & de revolutionaire 
koorts  
De mislukte revolte in 1905, toen Kuy-
per op bezoek was.

•  Odessa-3: Een Europese uitdaging? 
Europa, de Oekraïense kerk en de strijd 
tegen hebzucht. 

•  In Istanbul: laveren op de golven van 
de migratie 
Istanbul als ‘plaats van aankomst’ voor 
arme gelukzoekers.

•  In Istanbul: naasten worden van je 
buren  
Geëngageerde kunstenaars knappen 
hun buurt op in Istanbul.

•  De Turkse kwestie: een religieus volk in 
een seculier land 
Turken aan het woord over hedendaag-
se politieke dilemma’s in hun land.

Uw constructieve opmerkingen blijven 
welkom!

Solide belegging: traditioneel gebouwde huizen van 
verschillende grootte.

Wij bouwen een vakantiepark in Myslakowice in zuid-
west Polen, 880km vanaf Utrecht. Landelijk gelegen te 
midden van  adembenemende natuur, geschikt voor 
zowel actieve als passieve vakantiegangers.

De waarde van onroerend goed in Polen stijgt snel! 
Onze huizen vanaf € 105.000,--. Bent u serieus  
geïnteresseerd, vraag dan nu onze prospectus aan!

SOLIDE BELEGGING
Tweede huis in Reuzengebergte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Beth Tov Investment Company

E-mail: info@bethtov.nl
telefoon: 0166 - 61 75 28
www.bethtov.nl 

ISBN 978 90 259 5776 6 
Paperback, 432 blz. 

€ 24,90

Opvolger van de bestsellers Schitterend ongeluk of
sporen van ontwerp en En God beschikte een worm

Cees Dekker, René van Woudenberg en Gijsbert van den Brink (red.)

Omhoog kijken in platland
Over geloven in de wetenschap

Verkrijgbaar in de boekhandel – Prijswijzigingen voorbehouden - CVK-11www.uitgeverijtenhave.nl voor al onze boeken

Dit boek vertolkt een opmerkelijk en tegendraads 
geluid van wetenschappers die ervan overtuigd zijn 
dat God er is, dat Jezus Christus is opgestaan, dat er 
objectieve normen van goed en kwaad bestaan, etc. 
In dit boek wordt met grote creativiteit een aantal 

problemen in het platte vlak bekeken vanuit een 
derde dimensie.

ISBN 978 90 259 5776 6 
Paperback, 432 blz. 

€ 24,90

Wat je niet kan zien, kan er ook niet zijn?!
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