
Interview met zuster Guadalupe  

We weten eigenlijk maar heel weinig van de situatie in Syrië en wat we weten, 

geeft vaak een verkeerd beeld van wat daar gebeurt. Er is heel veel manipulatie 

van de informatie die naar buiten komt. Maar erger nog dan dat is dat bepaalde 

thema’s in de buitenlandse pers helemaal niet aan de orde komen. Een van die 

thema’s is de vervolging van de christenen.  

Hoe ziet die vervolging van christenen eruit?  

Vanaf 2011, toen het conflict in Syrië begon, is de vervolging van christenen 

een feit. Elke dag sterven daar christenen. Die sterven meestal een vreselijke 

martelaarsdood. Het is niet alleen erg dat daar christenen sterven maar ook dat 

heel veel christenen vertrekken. En dat is echt heel erg voor de situatie in het 

Midden-Oosten. De christenen in Syrië worden vervolgd en sterven op 

gruwelijke wijze een martelaarsdood, vaak op manieren waarvan wij geen idee 

hebben. Er zijn christenen die onthoofd worden, die gekruisigd worden. Zelfs 

christelijke kinderen worden gekruisigd of ze worden levend begraven, alleen 

maar omdat ze christen zijn. Want de rebellen zijn over het algemeen 

fundamentalistische moslims, die de christenen onder druk zetten om hun geloof 

te ontkennen en het islamitisch geloof aan te nemen, maar de christenen 

weigeren dat.  

Zijn christenen in uw omgeving specifiek doelwit geweest? 

De mensen van onze parochie bijvoorbeeld leven in de christelijke wijken, die 

heel erg aangevallen zijn, en we hebben ook veel mensen verloren uit onze eigen 

parochiële kringen. Want de aanvallen van de rebellen op de stad Aleppo zelf 

zijn gericht op alle wijken maar toch vooral op de christelijke. 

Was er sprake van druk om zich tot de islam te bekeren? 

Het is heel mooi de getuigenissen van de belijders van het geloof te zien. Dat 

zijn geen martelaren, want ze zijn niet gestorven, maar ze hebben wel 

vervolging, ontvoeringen, martelingen doorstaan maar hebben dat overleefd. Er 

zijn heel veel mensen die wij kennen, ook vanuit uit onze kringen, die dat is 

overkomen. Die zijn ontvoerd, gemarteld geslagen, opdat ze zich zouden 

bekeren tot de islam, en ze hebben dat niet gedaan. Ze zijn christen gebleven.  



 

Wat kon u voor hen betekenen? 

Voor ons als zusters in Syrië maar ook in Irak is het een eer ten dienste te 

kunnen staan van een kerk die het martelaarschap daar ondergaat.  

We proberen hen te begeleiden, met hen mee op te lopen in het leven, hen waar 

mogelijk te troosten. Maar wij ontvangen meer van hen dan dat wij hun kunnen 

geven. Bijvoorbeeld in het geloof de kracht die ze daaruit halen. Zij zijn 

compleet voorbereid om de martelaarsdood te sterven. Dat is ook wat de 

jongeren die wij kennen, zeggen. Die zeggen: laat ze maar binnenkomen; laat ze 

de wijk maar overnemen; laten ze me mijn hoofd maar afhakken. Ik ben christen 

en ik zal niet nalaten dat te blijven. Ze zeggen: ze kunnen met me doen wat ze 

willen, maar de hemel kunnen ze me niet ontnemen. Daarom zeg ik dat we meer 

van hen ontvangen dan dat we ze kunnen geven. Het is echt een eer met hen te 

mogen werken. 

Welke toekomst hebben christenen in Aleppo? 

De situatie is op dit moment een klein beetje aan het verbeteren, langzaamaan. 

De bevrijding van Aleppo van de rebellen is een heel belangrijk moment 

geweest. Dat is waarschijnlijk het begin geweest van het einde van de oorlog. 

Maar er blijft nog steeds een heel lange weg te gaan want er zijn nog heel veel 

steden en dorpen in handen van de rebellen. Waarschijnlijk zijn we toch dicht bij 

het einde van de oorlog maar we weten niet hoe lang dat zal gaan duren. Heel 

belangrijk hierbij is het gebed. De mensen in Aleppo zeggen dat de bevrijding 

van de stad ook te danken is aan het gebed van mensen in het westen.   

Komt de hulp op tijd voor de christenen? 

Onze grote zorg als missionarissen en als kerk in het Midden-Oosten is de 

enorme exodus van christenen uit het gebied. In de stad Aleppo zelf waren eerst 

een half miljoen christenen en dat zijn er nu nog geen 15.000. En ook al is de 

stad op dit moment bevrijd van de rebellen, de christenen zeggen toch dat ze 

weg willen. Ze zien op dit moment geen mogelijkheid hun leven daar weer op te 

bouwen. Ik denk dat de internationale gemeenschap zich niet realiseert wat voor 

grote consequenties het heeft dat de christenen uit dat gebied weggaan. De islam 

is alleen maar gematigd in die gebieden waar ook christenen zijn. En de landen 

waar weinig of geen christenen zijn en alleen maar moslims, zijn ook de landen 

waar het fundamentalisme wortel schiet. 

De manier van leven van christenen werkt min of meer aanstekelijk. Ik heb zelf 

de moslims in Aleppo horen zeggen dat ze bezorgd zijn dat de christenen dus 

verdwijnen uit Aleppo. Ze zijn daar zelf als moslims bezorgd over. Het feit dat 

de christenen uit het Midden-Oosten verdwijnen, betekent ook dat een eventueel 

gematigde islam verdwijnt en dat het fundamentalisme om zich heen zal grijpen. 



Welke hulp heeft u kunnen bieden? 

Er komt heel veel hulp richting Syrië maar het is nog steeds niet genoeg. Helaas 

komt er ook veel hulp terecht juist in de kampen van de rebellen, van de 

terroristen. De organisaties die hulp bieden aan families in nood, helpen zowel 

de moslims als de christenen maar toch zien we dat ze vooral de moslims 

ondersteunen. Natuurlijk hebben ze allemaal hulp nodig maar we moeten ons 

realiseren dat de mensen die de meeste hulp nodig hebben en de minste hulp 

krijgen, de christenen zijn. Het is niet juist te denken dat we hulp aan het bieden 

zijn als we mensen daar weghalen en hen naar Europa brengen. Dat is niet zo. 

De hulp die we ze zouden moeten bieden, is de hulp die hen kan overhalen en 

kan overtuigen, kan helpen daar ter plekke te blijven, wel op plaatsen die 

veiliger zijn, maar wel daar. En de directe hulp die we aan de christenen kunnen 

geven, gebeurt met name door de hulp van Kerk in Nood. Volgens mij is het 

voor een organisatie als Kerk in Nood heel duidelijk dat de hulp die we moeten 

bieden, de hulp aan christenen daar ter plaatse is. 

Welke boodschap heeft u voor onze donateurs? 

De mensen daar hebben heel veel verschillende dingen nodig. Het eerste wat ze 

zelf altijd vragen om te ontvangen, is ons gebed. Dat is ook een van de pijlers 

van Kerk in Nood. Want het gebed geeft kracht aan hun ziel. Maar ook de 

materiële hulp is voor hen belangrijk, in die zin dat alles nog opgebouwd moet 

worden. We hebben heel veel hulp nodig. Al acht maanden is er bijvoorbeeld 

geen elektriciteit in Aleppo. Al verschillende maanden is er geen water. Er is 

geen voedsel, er zijn geen medicijnen. De economische sancties maken ook dat 

het moeilijk is dat dit soort dingen het land kan binnenkomen. De economische 

sancties maken dat het hele systeem van import en export niet meer werkt. We 

moeten ons er echt van bewust zijn dat de hulp die we moeten geven, daar moet 

plaatsvinden. 

 


