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Betreft: herdenkingsdag martelaren van Simele, Irak 

 

Jaarlijks op 7 augustus herdenkt ons Chaldeeuwse-Aramese-Assyrische volk de martelaren van Simele (Duhok 

provincie, Irak). Deze dag herinnert ons aan de zoveelste bloederige moordpartij op de inheemse christelijke bevolking 

van Mesopotamië. In de voorafgaande weken tot en met 7 augustus 1933 vielen Iraakse troepen en lokale 

bondgenoten Assyrische christenen – voornamelijk leden van de Kerk van het Oosten - in Simele en tientallen 

aangrenzende dorpen aan. Zij doodden in die weken meer dan drieduizend mannen, vrouwen en kinderen, waarvan 

zeshonderd in Simele op 7 augustus. Zo werden minder dan 2 decennia na de christelijke Genocide van 1915 de 

Chaldeeërs-Arameeërs-Assyriërs weer het slachtoffer van een brute slachting. In 1915 werden de Chaldeeërs-

Arameeërs-Assyriërs in de regio Tur Abdin en de Turkse provincies Hakkari, Van en Sirnak systematisch vermoord en 

gedecimeerd. Veel van de overlevenden raakten na hun vlucht verspreid over verschillende regio's in het Midden-

Oosten. De zoveelste ontworteling uit hun historische dorpen en steden. Een deel vestigde zich in Urmia, Iran. Een 

ander deel kwam na hun vlucht terecht in Iraakse regio’s rond Duhok en op de Nineveh Vlakte. In de nasleep van de 

Simele slachting verlieten duizenden Assyriërs de steden en dorpen waar zij zich dus nog maar kortgeleden hadden 

gevestigd. Zij vestigden zich, met nieuwe vluchtelingen de jaren daarna, aan de 

oevers van de Khabur rivier in de Al-Jazira regio in Noordoost Syrië onder Frans 

mandaat. In een periode van fysieke Britse aanwezigheid en macht in Irak, in 

een tijd van internationale onderhandelingen en conferenties over (de indeling 

van het) het Midden-Oosten, verwaarloosden internationale en regionale 

machten destijds hun verantwoordelijkheid om werkelijk in te grijpen. 

Nu een eeuw na de Sayfo Genocide van 1915 en bijna 90 jaar na de Simele slachting, worden Chaldeeërs-Arameeërs-

Assyriërs weer geconfronteerd met verwoesting, moord, ontvoering en geforceerde demografische verandering in hun 

thuislanden. De komst van ISIS, de hele nasleep daarvan en de geopolitieke proxy-strijd in het Midden-Oosten, 

betekenen voor ons volk in Irak - en Syrië - opnieuw een existentiële bedreiging. Waar bescherming en rechten van 

minderheden een essentieel begrip zijn in democratische samenlevingen roepen de Chaldeeërs-Arameeërs-Assyriërs 

de internationale gemeenschap en de Iraakse regering om directe humanitaire hulp, volledige rechtserkenning en 

ondersteuning in Irak. De European Syriac Union roept de Iraakse regering en de internationale gemeenschap op om 

de slachting van Simele te erkennen. Voorts moet naar de mening van ESU aan drie noodzakelijkheden worden voldaan 

opdat ons volk heden kan overleven in haar thuislanden Mesopotamië en Irak: 1) veiligheid die wij kunnen vertrouwen 

en waarin ons volk belanghebbende is; 2) wij hebben hulp nodig bij het herstel van onze steden en onze economie; 3) 

wij hebben een redelijke mate van zelfbestuur nodig - volledig in overeenstemming met de Iraakse grondwet - om een 

vertrouwd kader te krijgen voor onze veiligheid en bestuur. 
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