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Voorwoord

In 1915 heeft in het Turks-Ottomaanse Rijk een gruwelijke 

genocide op Arameeërs, Armeniërs en andere christelijke 

minderheden plaatsgevonden. Het was een vooropgezet plan 

om het huidige Turkije volledig te zuiveren van deze 

inheemse gemeenschappen. Ongelofelijke misdaden hebben 

zich in het toenmalige Turks-Ottomaanse Rijk voltrokken. 

Onschuldige mannen, vrouwen en kinderen werden zonder 

genade vermoord. Het was de eerste genocide van de 20e 

eeuw en het werd een prototype voor de genocides die 

daarop volgden. Een genocide betreft daden die gericht zijn 

op de vernietiging van een nationale, etnische, raciale of 

religieuze groep (De Verenigde Naties, 1948). 

De laatste jaren kreeg de Armeense genocide steeds meer 

aandacht. Het feit dat ook Arameeërs het slachtoffer waren 

van dezelfde genocide kreeg in mindere mate aandacht. Er 

zijn relatief weinig Nederlandstalige publicaties over de 

volkerenmoord op Arameeërs. Dit was aanleiding voor mij 

om middels dit schrijven een overzichtelijk beeld te schetsen 

van de genocide op Arameeërs. De misdaden die 

plaatsvonden in 1915 mogen immers nooit vergeten worden, 

en als men niet leert van het zwarte verleden dan zal de 

geschiedenis zich blijven herhalen. 

Van jongs af aan kreeg ik thuis de verhalen mee over de 

massamoorden die plaatsvonden in 1915. Drie van mijn 

grootouders waren kinderen van genocideoverlevenden. 

Mijn opa van mijn vaders kant was zelf getuige van de 

genocide. Hij was toen 10 jaar oud. Zijn naam was Jesjoea 

Shabo Chawadja.


