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Ter vergelijking: in 2015 waren het
er netto tweeduizend die volgens
onderzoeker Research and Markets
eieren voor hun geld kozen. 
Rond de internering van tiendui-
zenden Gülen-leden die betrokken
zouden zijn bij de couppoging op 25

juli vorig jaar, verkasten al veel ver-
mogenden hun geld naar het bui-
tenland. Rijken behielden overigens
vaak een woning, maar verplaatsten
hun vermogen nadat president Er-
dogan erop hintte zich los te maken
van de Europese Unie en meer zaken
te doen met Rusland en China. 
„Het gevoel van deze groep vermo-
genden is dat je er niet zeker meer
van kunt zijn dat je geld of je bezit-
tingen altijd veilig blijven. De Turk-

se politieke situatie veranderde
snel. Je wilt ten koste van alles voor-
komen dat je niet meer bij je vermo-
gen kunt”, aldus financieel adviseur
Elmer Hogervorst, die Nederlandse
vermogenden begeleidt. 
Deze groep, die in Turkije in lokale
munt spendeert, lijdt verlies. Met de
ingezakte lira zien velen hun kapi-
taal verdampen.
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Miljonairs verkassen uit Bosporus-regio
Amsterdam ✱ Miljonairs maken
zich in Turkije met hun kapitaal op
grote schaal uit de voeten. Vorig jaar
vertrokken er zesduizend en die uit-
stroom lijkt door te zetten.

„Het aantal annuleringen voor
Turkije is nu beperkt, omdat de zo-

mervakantie nog relatief ver weg
is. Reizigers kunnen nog tot vier
weken voor vertrek omboeken”,
zegt een woordvoerster van TUI.
Vorig jaar zat de klad al in de be-
langstelling voor Turkije-reizen
door terroristische aanslagen in
onder Istanboel, de couppoging en
de migrantencrisis.
Sinds het topjaar 2013 is het aantal
Nederlandse vakantievluchten
naar de Turkse stranden van onder

meer TUIfly, Corendon en Trans-
avia met ruim 40 procent afgeno-
men. 
Het aantal toeristen is volgens
touroperators gehalveerd. Totaal
gaan er dit jaar naar schatting min-
der dan een half miljoen Nederlan-
ders naar Turkije.
De interesse voor stedenreizen
naar Istanboel is zo sterk gedaald,
dat bijvoorbeeld Transavia is ge-
stopt met vluchten op de Turkse

miljoenenstad. Het ministerie van
buitenlandse zaken heeft het reis-
advies voor Turkije gisteren wat
aangescherpt. Toeristen moeten
alert zijn en samenscholingen en
drukke plekken mijden, net als po-
litieke discussies. De vraag is of het
vakantiegevoel terugkeert, als Ne-
derlandse toeristen straks op Turk-
se terrassen worden aangesproken
op de diplomatieke hoogspan-
ning.

Turkijereizen met bijna de helft teruggelopen
Paul Eldering en
Yteke de Jong

Schiphol ✱ De reisbranche ziet de
belangstelling voor Turkije door
de diplomatieke crisis imploderen.
Volgens GfK-cijfers lopen de boe-
kingen nu ruim dertig procent
achter ten opzichte van vorig jaar
door de escalerende Turkije-crisis.

Op het eerste gezicht is het indruk-
wekkend, de strafmaatregelen die
Turkije gisteren aankondigde om
Nederland te laten ’terugkomen op
z’n fouten’: ambassadeur het land
uit, ministeriële ontmoetingen ge-
schrapt, diplomatieke vluchten ver-
boden. 

Koel
Toch zijn het maatregelen die wei-
nig kosten. De Nederlandse ambas-
sadeur is namelijk niet in Turkije, er
zijn geen ontmoetingen gepland en
vliegen naar Turkije doen ministers
en hoge ambtenaren vooral via lijn-
vluchten. 
Het kabinet is dan ook koel onder de
dreigementen die het uit Ankara op
zich af krijgt. President Erdogan
kondigde aan naar het Europese
Hof voor de Mensenrechten te wil-
len stappen. 

Het staat Turkije vrij om dat te
doen, zei minister Koenders (Bui-
tenlandse Zaken) afgemeten.
„Mocht de klacht ontvankelijk wor-
den verklaard, dan zien we de zaak
met vertrouwen tegemoet.” 
Hij wijst er wel op dat Turkije bijna
de meeste veroordelingen aan z’n
broek heeft van datzelfde mensen-
rechtenhof.
Nederland staat inmidels veel ster-
ker nu het de steun in de rug heeft
van de Europese bondgenoten.
Eerst was daar de Duitse bondskan-
selier Merkel die ons land haar „vol-
ledige steun en solidariteit” toezeg-
de.
Franse bewindslieden waren even-
eens behulpzaam en ook uit Oosten-
rijk en Denemarken kwam steun.
Vervolgens verklaarde de Europese
Commissie dat Turkije z’n toon
moet matigen.

„Het is goed dat Europa Turkije op-
roept af te zien van excessieve ver-
klaringen en acties”, zei minister
Koenders van buitenlandse zaken.
„Nederland sluit geen grenzen, Ne-
derland én Europa stellen ze.” Dat
de Nederlandse ambassade in Anka-
ra weer openging, was voor Buiten-
landse Zaken een teken dat de Tur-
ken de soep niet zo heet eten als ze
’m opdienen.

Dreigementen
Dreigementen in daden omzetten,
wordt voor Turkije ook lastiger nu
de EU zich achter ons land schaart,
stelt Ko Colijn van instituut Clin-
gendael. Met die solidariteit zullen
de Turken ’zich achter de oren krab-
ben en de dreigementen snel verge-
ten’.
Volgens Jan Vincent Meertens, ex-
pert internationaal onderhandelen,
is het bedrijfsleven tijdens dit soort
conflicten overgeleverd aan de go-
den. 
Maar dat Erdogans aangekondigde
sancties al werden weergesproken
door zijn minister van Economische
Zaken, duidt op het uitblijven van
daden. „Achter de schermen wordt
hard gewerkt om de schade te beper-
ken.” Voorpagina’s van Turkse kranten gisteren. FOTO ANP/EVERT ELZINGA 
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Voermans heeft gistermorgen ’met
een klein groepje juristen’ de juri-
sprudentie er nog eens op nagesla-
gen. ,,We hebben geen grote fouten
kunnen ontdekken. Vooral burge-
meester Aboutaleb van Rotterdam
heeft zijn huiswerk buitengewoon
goed gedaan.’’
De Turkse regering verwijt Neder-
land dat het democratische beginse-
len heeft geschonden toen het tot
twee keer toe een Turkse minister de
toegang tot Nederland ontzegde.
Voermans kan echter geen ’grote
fouten’ ontdekken in de manier
waarop de regering haar maatrege-
len heeft onderbouwd. 
Dat ook de Europese Commissie gis-
teren achter Nederland ging staan

en Turkije sommeerde zijn toon te
matigen, vindt Voermans opmerke-
lijk. ,,De Europese Commissie
neemt een principieel standpunt in
en had dit niet hoeven doen, gezien
het feit dat de storm alweer een beet-
je ging liggen. Kennelijk vond de
Commissie het toch nodig dit punt

even te maken.’’
Voermans en zijn collega’s zochten
allereerst een antwoord op de vraag
of het Nederlandse optreden gewet-
tigd is. Dat vonden zij in jurispru-
dentie van het Europese Hof in
Luxemburg uit 2010. In 2009 wilde
de Hongaarse premier László Sóly-

om in de Slowaakse grensstad Ko-
marno een standbeeld onthullen
van Stefan de Heilige, de eerste ko-
ning van Hongarije. De Slowaakse
regering wilde Sólyom niet het land
binnen laten. Hongarije protesteer-
de daartegen, maar kreeg een jaar la-
ter ongelijk van het Europese Hof.
De achterliggende redenering was
dat de Slowaakse regering in staat
moest zijn om Sólyom te bescher-
men. Als zij dat effectief niet kon,
mocht zij het bevriende staatshoofd
de toegang weigeren. ,,Het is een
beetje een rommelige redenering’’,
aldus Voermans, ,,maar het is geac-
cepteerd.’’

Noodbevel
De Leidse hoogleraar staatsrecht
zocht daarna uit of burgemeester

Aboutaleb terecht het noodbevel
gaf om geen samenscholingen toe
te staan rondom het consulaat.
Hiervoor heeft de burgemeester ar-
tikel 175 van de Gemeentewet, die
bepaalt dat hij maatregelen mag
nemen als er ’ernstige vrees’ is voor
’oproerige bewegingen’. ,,De bur-
gemeester moet zo’n maatregel wel
goed uitleggen’’, zegt Voermans.
,,Hij moet noodzakelijk zijn en
proportioneel. Aboutaleb heeft veel
gedaan om vast te stellen of de
openbare orde gevaar zou lopen als
de Turkse ministers Cavusoglu van
buitenlandse zaken en Kaya van fa-
miliezaken naar Rotterdam zou-
den komen. 
Zo nodigde Aboutaleb vorige week
dinsdag al voor- en tegenstanders
van het bezoek uit voor een ge-
sprek. Niemand kwam; dat was een
veeg teken! Ook vroeg Aboutaleb de
consul-generaal naar zijn plannen.
Die zei: ’er komt niemand’, terwijl
de oproep voor een manifestatie al
op Facebook rondging. Aboutaleb
kon niet op de informatie vertrou-
wen; het risico op wanorde was te
groot. Het ontbinden van de de-
monstratie was daarom terecht.’’

’Aboutaleb deed huiswerk buitengewoon goed’
Wilfred Simons 
w.simons@hollandmediacombinatie.nl

Leiden ✱ De Nederlandse regering
stond in haar recht toen zij afgelo-
pen week twee Turkse ministers de
toegang tot het land ontzegde. Dat
zegt de hoogleraar Staats- en Be-
stuursrecht Wim Voermans van de
Universiteit Leiden.

Wim Voermans. FOTO HIELCO KUIPERS 

Regering mocht
Turkse ministers
toegang weigeren

Die verklaring voor het lange zwij-
gen geeft Daniel Thomas, hoogle-
raar internationale betrekkingen
van de Universiteit Leiden.
„Europa reageert sowieso nooit snel
omdat er altijd eerst overleg is met
de lidstaten. Dat duurt wel even. Bo-
vendien was het een conflict tussen
Nederland en Turkije, dus tussen
twee staten en niet met de Europese
Unie.” 
„Natuurlijk is het mooi wanneer
Denemarken solidair is door een be-
zoek van de Turkse premier uit te
stellen, maar het is vooral een con-
flict tussen twee landen.”

Bang
Europa is volgens Thomas bang dat
de Turkijedeal onder druk komt te
staan. In ruil voor miljarden euro’s
en vrij reizen voor Turken, zouden
vluchtelingen geen kans meer krij-
gen om van Turkije naar Grieken-
land en daarmee de Europese Unie
te reizen. 
Inmiddels zitten volgens schattin-
gen ruim twee miljoen vluchtelin-
gen in Turkije.
Al eerder dreigde Turkije de deur
weer open te zetten. „Niemand wil
die deal in gevaar brengen.” Een
nieuwe vluchtelingenstroom zou

immers voor een nieuwe crisis in
Europa zorgen. Erdogan heeft daar-
mee een stevig drukmiddel in han-
den. 
Daarom was de verklaring van de
Europese Commissie ook gematigd.
Turkije werd gemaand zich te ont-
houden van ’buitensporige verkla-
ringen’ en acties die de verhouding
met Nederland verder kunnen doen
verslechteren. 

Bevoegdheid
„De lidstaten, dus ook Nederland,
hebben er wel voor gezorgd dat de
Europese Unie in dit soort politieke
kwesties eigenlijk geen enkele be-
voegdheid heeft. Dus elke medede-
ling van een Eurocommissaris
grenst aan de privé uitlatingen van
een willekeurig persoon. Vandaar
dat de EU volgens mij in dit geval zo
lang heeft gezwegen”, denkt politi-
coloog Anne van Wageningen, ver-
bonden aan de Universiteit van Am-
sterdam. 
De relatie tussen Europa en Turkije
staat al lange tijd onder druk. Zo
heeft een meerderheid in het Euro-
pees Parlement op 24 november 2016
voorgesteld de toetredingsonder-
handelingen met Turkije stil te leg-
gen. 
Aanleiding: Erdogan heeft na de
mislukte staatsgreep van juli de
touwtjes stevig aangehaald. Turkije
wil al lang lid worden van de EU. 
Een verdere verwijdering drijft Tur-
kije juist in de armen van de Russen.
Dat terwijl Turkije wel een NAVO-
bondgenoot is.

Angst voor meer
vluchtelingen
Frans van den Berg

Leiden ✱ Pas na twee dagen reageer-
de de Europese Commissie op de di-
plomatieke rel tussen Nederland en
Turkije. „Iedereen is bang dat de
Turken de vluchtelingen weer naar
Europa laten gaan.”

Serie ’maatregelen’ Ankara maken weinig indruk

Daniël van Dam 
en Niels Rigter

Den Haag ✱ Nederland voelt zich
gesterkt in zijn ferme optreden rich-
ting Turkije nu de Europese bond-
genoten eensgezind de Turkse bok-
kensprongen veroordelen. De reeks
’maatregelen’ van Ankara maken
weinig indruk.

Bondgenoten
bieden steun

Turken ’zullen
zich achter oren
krabben’

Dat melden ze in een verkla-
ring. Zondag meldde RMMN
dat moskeebestuurders zich
onder druk gezet voelen hun
achterban aan te sporen op
Denk te stemmen. De raad stelt
nu dat in de media ten onrech-
te die indruk zou zijn gewekt.
„Dat heeft de RMMN nooit be-
doeld. Wel heeft RMMN sig-
nalen ontvangen van moslims
die een sfeer ervaren waarin ze
niet vrijuit kunnen aangeven
dat ze kritiek hebben op Denk
omdat andere moslims dat niet
toelaten.”
Minister Asscher (PvdA-lijst-
trekker) betichtte Denk giste-
ren van politieke intimidatie.
,,Mensen worden klem gezet.’’

Denk spreekt
moskeeën
Van onze verslaggever

Rotterdam ✱ De politieke par-
tij Denk en de Raad van Marok-
kaanse Moskeeën Nederland
(RMMN) hebben gisteravond
een ’constructief gesprek ge-
had waar kritiek en zorgen zijn
gedeeld’. 

Enkele uren nadat in Rotterdam de
straten waren schoongeveegd na de
protesten zaterdagavond, begint in
de Turkse media een nieuwe com-
plottheorie rond te zingen. Geert
Wilders werkt samen met de Gülen-
beweging, klinkt het. De organisatie
van de Turkse geestelijke wordt
door president Erdogan verant-
woordelijk gehouden voor de mis-
lukte coup in 2016. Turkse media
presenteren zondag en gisteren na-
men en foto’s van Gülen-medewer-
kers, die al zeven jaar in het geheim
zouden werken voor de PVV „en de
racistische leider van de partij.”
Het is de jongste loot aan een boom
vol Turkse complottheorieën. Hoe-
wel het verhaal voor de gewone toe-
hoorder waanzinnig klinkt, is voor
Turken de gedachte zo gek niet.
Turkijedeskundige Petra de Bruijn
spreekt van het Turkse ’Sèvres-syn-
droom’. „Turkije is getraumatiseerd
toen na de Eerste Wereldoorlog het
Osmaanse rijk afbrokkelde. In het
Verdrag van Sèvres knipten de geal-
lieerden het rijk op in invloedssfe-
ren, voor de Turken restte alleen
nog een stukje Anatolië. Sindsdien
leeft er een diepgeworteld wantrou-
wen tegen het Westen.”

Heilig geloof
in allerlei
complotten
Van onze verslaggevers

Amsterdam ✱ Wantrouwen tegen
het Westen en heilig geloof in aller-
lei complotten. Het is niet zo gek dat
tachtig procent van de Nederturken
de Nederlandse politiek niet ver-
trouwt. „Het is complot op complot
bij de Turken. Al ruim honderd jaar
denken ze dat iedereen hen koste
wat het kost klein wil houden.”


