
Over de Arameeërs en de Syrische christenen 
De Arameeërs zijn een heel oud volk. Zij wonen al duizenden 

jaren in hun oorspronkelijke woongebieden in Zuidoost-Turkije, 

Syrië, Libanon en Irak. De Arameeërs spreken het Aramees, de 

taal van Jezus en één van de weinige talen in de wereld die al 

ruim 3.000 jaar wordt gesproken én geschreven. Het Aramees 

was voor een periode van ongeveer 1500 jaar de lingua franca 

van het Midden-Oosten. Daarnaast was het de taal van de 

grootste dichters en geleerden van de middeleeuwen. 

Voorbeelden hiervan zijn Jacob van Sarug en Michael de Grote 

die het grootste middeleeuws kroniek op zijn naam heeft staan.  

 

 
Mardin, een pittoreske stad die bekend staat om haar specifieke Aramese 

architectuur. Mardin betekent in het Aramees ‘kasteel’.  
 

De Arameeërs behoren tot de eerste volkeren die massaal tot het 

christendom overgingen. Nadat ze zich bekeerden tot het 

christendom namen de Arameeërs de Griekse term ‘Syriërs’ 

(Suryoye) over als zelfaanduiding. De termen Syriërs en 

Arameeërs worden vaak als synoniemen gebruikt. In de NBG 

Bijbelvertaling spreekt men van de Arameeërs, in de 

Statenvertaling van Syriërs. Verwarring begon te ontstaan na de 

oprichting van de moderne Arabische staat Syrië (1946). Tot 

ongeveer 70 jaar geleden was de term Syriërs louter bestemd 

voor Arameeërs. Het Nederlandse woord ‘Syrisch’ betreft dus, 

enigszins verwarrend, twee verschillende bevolkingsgroepen: de 

ene, de – Arameeërs -, én de andere, alle inwoners van Syrië.  



De situatie in Nederland 
Nederland telt anno 2017 ongeveer 30.000 Aramese christenen 

die afkomstig zijn uit Turkije, Syrië, Irak of Libanon. De meeste 

Aramese christenen in Nederland behoren tot de Syrisch-

orthodoxe kerk of de Syrisch-katholieke kerk. De Aramese 

Federatie is het landelijk vertegenwoordigend orgaan van de 

Arameeërs in Nederland. De Aramese Federatie vertegenwoordigt 

hierin de Aramese verenigingen Platform Aram Enschede, SAVO 

Oldenzaal, Baradaeus Hengelo, Abgar Rijssen en de 

Arameestalige televisiezender Suryoyo Sat. De Aramese 

Federatie is lid van de World Council of Arameans (WCA-NGO), 

de wereldwijde overkoepelende organisatie van de nationale 

Aramese federaties. Instanties kunnen contact opnemen met de 

Aramese Federatie door een email te sturen naar 

aramesefederatie@outlook.com. 
 

Lezing over het Aramese erfgoed, georganiseerd door Aramese Federatie in 

samenwerking met Savo Oldenzaal. 
 

Onderdrukking en de vergeten genocide van 1915 

De Arameeërs worden al eeuwenlang onderdrukt en vervolgd in 

hun oorspronkelijke woongebieden in Zuidoost-Turkije, Syrië, 

Libanon en Irak. Sinds de tweede eeuw worden Arameeërs 

geregeerd door andere volkeren. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor 

vervolging. De genocide van 1915 vormt een historisch dieptepunt 

van de vervolging van de Arameeërs, maar ook voor en na 1915 

waren Arameeërs het slachtoffer van zware vervolgingen.  



 

Zo werd in 1860 Damascus geplunderd. Ruim tienduizend 

Aramese christenen werden afgeslacht. Tientallen kerken werden 

in brand gestoken. De Ottomaanse (Turkse) machthebbers 

grepen na 3 dagen in onder druk van Frankrijk en Groot-Brittannië 

die het einde van de pogrom eisten.  
 

Het St. Thekla klooster te Maaloula (een Aramees-christelijke enclave vlak buiten 

de Syrische hoofdstad Damascus). 
 

In 1895 werden ruim kwart miljoen Arameeërs en Armeniërs 

vermoord in het huidige Turkije waarbij een belangrijke rol was 

weggelegd voor de Hamidiye-regimenten, paramilitaire troepen 

die in opdracht van de Turkse sultan opereerden. In 1915 

begonnen Ottomaanse (Turkse) troepen samen met Koerdische 

paramilitairen aan een soort Endlösung. Maandenlang waren de 

Arameeërs het slachtoffer van georganiseerde militaire operaties 

met als doel voor eens en altijd een einde te maken aan de 

aanwezigheid van Arameeërs, Armeniërs en andere christelijke 

minderheden in Turkije. In 1915 werd meer dan 70% van de 

Arameeërs die in het huidige Turkije woonden vermoord. De 

christenen waaronder Arameeërs vormden ongeveer 20% van de 

bevolking. Anno 2017 is minder dan 1% van de bevolking christen.  



Vervolging in de 21e eeuw 
Ook nu staan Aramese christenen onder enorme druk. Militante 

groepen zoals Islamitische Staat voeren een ware schaduwoorlog 

tegen Arameeërs en andere christelijke minderheden in Syrië en 

Irak. In Irak zijn christenen sinds 2003 gereduceerd van 1,5 

miljoen naar minder dan 200.000 vandaag. In Syrië, waar 

christenen 10% uitmaken van de bevolking, is dezelfde 

ontwikkeling gaande. De zogenoemde Arabische lente heeft 

desastreuze gevolgen gehad voor Arameeërs en andere 

minderheden. Zoals in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog 

de Holocaust plaatsvond, voltrekt zich een nieuwe genocide op 

Arameeërs in de schaduw van de burgeroorlog in Irak en Syrië. Er 

zijn slachtpartijen gepleegd in historische steden zoals Sadad die 

in de Bijbel wordt genoemd (Numeri 34:8). Eeuwenoude Aramese 

steden zoals Maaloula en Palmyra die op de werelderfgoedlijst 

staan zijn vernield door militante groepen. De genocide die 

Islamitische Staat pleegt op (Aramese) christenen, Jezidi’s en 

andere minderheden werd in 2016 erkend door het Europees 

Parlement en de Amerikaanse regering.  

 

www.aramesefederatie.org 
 

www.wca-ngo.org 
 

https://www.youtube.com/user/SAFNmedia/videos 
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