
 

 

Persbericht 2DOC film ‘Sayfo: de vergeten genocide’ 

100 jaar geleden maakten de Arameeërs in het Ottomaanse Rijk een genocide door. In aantal werden 

zij meer dan gehalveerd. Johny Messo, president van de World Council of Arameans (Syriacs), strijdt 

al jaren voor de erkenning van deze genocide. In de 2DOC film ‘Sayfo: een vergeten genocide’ komen 

de nazaten van overlevenden aan het woord en wordt getoond hoe Johny Messo de wereld over 

reist en de zaak van zijn volk bepleit bij de VN en nationale overheden. Waarom zou je strijden voor 

de rechten van je volk, voor erkenning van een genocide 100 jaar geleden en voor het behouden van 

je identiteit? Moet deze strijd langs diplomatieke weg gevoerd worden of is geweld het antwoord? 

Op deze vragen gaan Joris Postema en Hans Busstra in nadat ze een schets hebben gegeven van de 

gevolgen van de genocide op de huidige generaties Arameeërs.  

Eindelijk lijkt er aandacht te zijn van de buitenwereld voor deze kleine groep. De Arameeërs (naar 

schatting enkele miljoenen waarvan ca. 25.000 in Nederland) zijn verspreid geraakt in een 

wereldwijde diaspora. Bovendien hebben zij in Irak en Syrië weer te maken met blind geweld, 

etnische zuiveringen, vervolging en vernietiging van hun erfgoed en bestaan. Duizenden zijn 

gestorven en honderden duizenden zijn de woonplaatsen van hun voorouders ontvlucht. De Paus 

bestempelde onlangs de genocide op de Armeniërs als eerste van de vorige eeuw, ook de Arameeërs 

waren slachtoffer alleen is hun verhaal minder bekend. 

De Aramese Federatie in Nederland is blij dat deze film gemaakt is. ‘Hierdoor blijft een stuk 

geschiedenis behouden voor de huidige en komende generaties. We kunnen een hernieuwde 

discussie over de toekomst van onze gemeenschap aan gaan, met elkaar én met buitenstaanders.’ 

Aldus Erwin Ilgun, voorzitter van de federatie. 

De voorvertoning in bioscoop Cinestar in Enschede op maandag 20 april was met 426 bezoekers 

uitverkocht. Onder de aanwezigen waren eindredacteur Floor Koomen, de makers en de heer Messo. 

De documentaire is primair gericht op het informeren van mensen die minder bekend zijn met de 

Arameeers en hun geschiedenis. De SAFN spreekt haar waardering uit voor de aanpak van de makers 

en de EO die deze documentaire samen met de WCA mogelijk heeft gemaakt. De film is op woensdag 

22 april om 23.00 uur te zien op NPO2.  

Foto's van de voorvertoning zijn te vinden op 

https://plus.google.com/photos/103564315559916201365/albums/6140136999325738273 en zijn 

vrij te gebruiken met bronvermelding 'Edward Bas/ Aram Enschede' 

Informatie over de film: http://www.eo.nl/home/over-de-eo/pers/item/artikel/strijd-om-

bestaansrecht-na-vergeten-genocide/ 
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