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10 februari 2021, Hengelo  

  

European Syriac Union verwelkomt een parlementaire motie tot erkenning van de Christelijke 

genocide op Suryoye (Arameeërs-Assyriërs-Chaldeeërs), Armeniërs en Pontus-Grieken. 

De European Syriac Union verwelkomt de door de ChristenUnie ingediende en door de 

Nederlandse parlement breedgesteunde motie, waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen 

tot officiële veroordeling en erkenning van de genocide op Suryoye, Armeniërs en Pontus-
Grieken tussen 1915-1917, gepland en gepleegd door de Ottomaanse Turken en Koerden. 

Officiële Nederlandse erkenning van de wreedheden brengt troost en verlichting voor de 

nabestaanden en steun in hun pogingen tot reconciliatie en herstel. Het zou tevens een nieuwe en 
belangrijke stap zijn naar formele wereldwijde erkenning van deze wreedheden uit het verleden. 

De genocide van 1915, door de Ottomaanse Turken - in samenwerking met lokale Koerdische 

stammen in wat nu Zuidoost-Turkije is - tegen Armeniërs, Pontus-Grieken en Suryoye resulteerde 

in bloedbaden van meer dan anderhalf miljoen onschuldige zielen. Honderdduizenden mensen 

hebben ontberingen moeten doorstaan tijdens doodsmarsen naar de zuidelijk gelegen Syrische 

woestijn. Tienduizenden vrouwen en weeskinderen werden meegenomen en onder dwang 

geïslamiseerd. De genocide van 1915 veroorzaakte de sociale ontheming en culturele en 
economische vernietiging van de Armeniërs, Suryoye en Pontus-Grieken in het huidige Turkije. 

Een mogelijke officiële Nederlandse erkenning komt in een tijd waarin inheemse volkeren als de 

Suryoye (Arameeërs-Assyriërs-Chaldeeërs) en andere kwetsbare groepen in Syrië geconfronteerd 

worden met geweld, bloedbaden, ontheming en decimering, uitgevoerd door hetzelfde agressieve 

en gewelddadige Turkije als 105 jaar geleden. De European Syriac Union is van mening dat 

officiële erkenning door Nederland een duidelijke boodschap aan Turkije is om in het reine te 

komen met zijn verleden en heden. Niets wat Turkije kan doen, verandert het feit dat, buiten 

Turkije om, vele landen de genocide van 1915 hebben erkend. Turkije kan erkenning afwijzen, 

maar uiteindelijk zal een volwassen Turkse democratie haar verleden moeten erkennen. 

De European Syriac Union roept alle partijen in het Nederlandse parlement op om de motie te 

steunen. Tegen de Nederlandse regering willen wij zeggen: wees geen partij in ontkenning. De 

European Syriac Union roept alle leden van het Nederlandse kabinet op om de motie te 

aanvaarden. 

Na meer dan 100 jaar Ottomaans-Turkse en Koerdische ontkenning en ernstig trauma voor ons 

volk, willen de Suryoye afsluiting en gemoedsrust. ESU roept de daders op om zich te verzoenen 

met hun verleden. Alleen door verzoening kunnen we samen een toekomst hebben! We vergeven, 

maar kunnen niet vergeten. Een eerste poging tot verzoening van Turkije is om een einde te 

maken aan de huidige agressie en invasie in de Democratische Autonome Regio van Noord- en 

Oost-Syrië en het doden en verdrijven van de mensen die nu al meer dan 105 jaar genocide en het 
bijbehorende trauma hebben moeten doorstaan. 

Met vriendelijke groeten,  

 

European Syriac Union Nederland  

 


