
 Verslag  
van de bijeenkomst Ahilik & Emancipatie in Nederland, 
georganiseerd vrijdag 6 april 2012 in het Turks Museum, 
Westhovenplein 125 in Den Haag 
 
Organisatoren: 
Stichting Dialooghuis, Union of European Turkish Democrats, The NETWORK 
King, SMOH en Turks Museum 
 
Gastheer: Turks Museum Nederland 
                    i.s.m. Stichting Dialooghuis, v.w.b. de catering. 
 
Als sprekers zijn uitgenodigd de heren Abdulwahid van Bommel en Bart ten 
Broek 
De avondvoorzitter is Nazife Sener 
 
Na een goed verzorgd buffet wordt de avond geopend door de directeur van 
het Turks museum 
Hoewel meer dan 100 mensen zich aanmeldden, zijn er  90 aanwezig! 
De avondvoorzitter legt het programma uit en geeft dan het woord aan 
Abdulwahid van Bommel. 
Hij geeft een inleiding over het Ahilik-systeem: maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
De heer van Bommel heeft een studie gemaakt van de oprichter Ahi Evran ( 
1171 - 1262). Geboren in Iran, komt hij via Bagdad in Anatolië terecht. Hij 
wordt de leider van ondernemers en handwerkslieden. Later is zijn naam 
verbonden als beschermheilige aan leerlooiers en leerbewerkers. 
Zijn invloed op het ondernemerschap is in die tijd zeer groot en zijn principes 
leggen tevens de basis voor de oprichting van de Turkse Kamer van 
Koophandel. Als gelovige in de islam stelt hij de mens centraal. Hij begrijpt deze 
ook en streeft naar gelijkwaardig broeder- en zusterschap. Zo helpt hij mensen 
sociaal besef te ontwikkelen. 
Hij legt een systeem vast, waarbij mensen van onderop af leren groeien in werk 
en verantwoordelijkheid voor de ander. Door de manier van werken in 
geschriften vast te leggen, krijgt het ook toekomstperspectief. Dusdanig dat 
ook ondernemers in de tijd van vandaag vanuit zijn bevindingen hun werk 
kunnen doen, niet alleen voor zichzelf maar ook gericht op de maatschappij. 
 
 
 



Bart ten Broek 
Hij geeft aan dat het onderwerp mannenemancipatie een speerpunt is in het 
beleid van maatschappelijke organisaties in Den Haag. Hij vertelt dat in de 
Middeleeuwen in de Hanzesteden Zwolle en Deventer twee mensen waren die 
de Moderne Devotie vertegenwoordigden. Zij schreven en organiseerden veel. 
Hun namen: Geert Grote en Thomas à Kempis. Ook zij hebben veel invloed op 
de ontwikkeling van gildes. In overeenstemming met met Ahilik is er bij hen 
ook de aandacht voor de positie van de vrouw. Misschien was er de invloed uit 
het oosten in deze drukke handelssteden? 
Als het gaat over mannenemancipatie kan de voortgang daar van zeker ook 
met de Ahilik- principes verbonden worden. Het gaat vooral om de erkenning 
van jezelf als man en voor de kwaliteiten, die je bezit of verworven hebt. Vanuit 
de ervaringen geeft Ten Broek aan hoe de man zichzelf maatschappelijk in vele 
gevallen is kwijt geraakt en dat bezig zijn met mannenemancipatie dus bij de 
man zelf begint. Hij moet niet het gevoel krijgen van opgedrongen nieuwe 
patronen. In het Dialooghuis zijn al enige trainingen verzorgd. 
 
Na de inleidingen worden vragen beantwoord. 
 
Ook krijgen landelijke “Ahi’s” (gedecoreerden) van 2011 de kans om te 
reageren op de beide inleidingen en vertellen zij over hun ondernemerschap en 
hoe zij deze maatschappelijk neerzetten. 
Het zijn: Mevrouw Mufide Haleçel, de heer Erdogan Yüce en de heer Fikret 
Beydogan. 
 
Uit de gesprekken met de aanwezigen komt nadrukkelijk naar voren, dat er 
behoefte is aan meer informatie over de praktische toepassing van de 
Ahilikprincipes (bijv. een training). De aanwezige stichtingen gaan zich daarop 
beraden. 
Dat er trainingen over mannenemancipatie worden georganiseerd, wordt als 
zinvol en gewenst geacht! Stichting Dialooghuis gaat daarmee door en zal de 
aanwezigen op de hoogte houden.  
 
De slotconclusie is: dit was een bijeenkomst om een vervolg aan te geven. 
 
Yadin Karabulut, voorzitter van de Stichting Dialooghuis, bedankt alle 
deelnemers aan de bijeenkomst met hartelijke woorden en de inleiders en 
dagvoorzitter met waarderende woorden en bloemen. 
 
Den Haag, 20 april 2012  


