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Persbericht 

Onteigening van bezittingen van Arameeërs deels     

teruggedraaid door de Turkse overheid   

 

Hengelo, 23 mei 2018 – De golf van confiscaties van bezittingen van Arameeërs 

in de Turkse provincie Mardin is deels teruggedraaid door de Turkse overheid. 

Van de in totaal 110 bezittingen die in 2017 werden geconfisqueerd zijn 55 

bezittingen teruggegeven. 

Het betreft 55 kerken, kloosters en begraafplaatsen die in 2017 werden 
geconfisqueerd. Nadat Mardin een grootstedelijke gemeente werd, verkregen 

de dorpen in de buurt van Mardin de status van wijken. Hierdoor werden deze 

dorpen verbonden aan het provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur van 

Mardin had het eigendom van 55 kerken, kloosters en begraafplaatsen via een 

speciaal comité́ overgedragen aan het ministerie van Financiën. Het ministerie 

van Financiën had het eigendom van deze kerken, kloosters en begraafplaatsen 

vervolgens overgedragen aan het Turkse presidium voor godsdienstzaken 

(Diyanet). Dit is nu teruggedraaid. De voorzitter van de Aramese Federatie 

noemt het teruggeven van een deel van de geconfisqueerde bezittingen ‘een 

druppel op een gloeiende plaat’. De landerijen en overige private eigendommen 

die ook in 2017 werden geconfisqueerd zijn nog altijd niet teruggegeven aan 
de rechtmatige eigenaren. Daarnaast hebben de drieduizend Arameeërs die in 

de provincie Mardin wonen nog altijd te maken met honderden rechtszaken die 

betrekking hebben op confiscatie van bezittingen.  

In Nederland hebben we als Aramese Federatie nadrukkelijk om aandacht 

gevraagd voor de confiscatie van kerken en bezittingen van Arameeërs in 

Nederland1. Naar aanleiding van ons persbericht van vorig jaar stelden de leden 

van de Tweede Kamer van Helvert en Knops Kamervragen hierover2. 

Vervolgens werd er door de Nederlandse ambassade in Turkije een onderzoek 

gestart naar confiscatie van kerken in Turkije. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met de Aramese Federatie, aramesefederatie@outlook.com 

                                                           
1 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/turkije-is-nooit-een-rechtsstaat-geweest-minderheden-zijn-altijd-

achtergesteld-of-ontkend~bc42cb55/ 

 
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2404.pdf 
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