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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1294
Vragen van de leden Lilipaly en
Dijksma (beiden PvdA) over
vermeende acties van de Turkse
geheime dienst. (Ingezonden
20 maart 1998)
1
Heeft de Turkse geheime dienst (MIT)
in 1982 de Armeense vluchteling
Nubar Yalimyan laten vermoorden en
in 1983 in Hengelo een Armeens café
laten beschieten en in Enschede
brand laten stichten in woningen van
leden van een Armeense
jeugdorganisatie?1
2
Hoe beoordeelt u deze mogelijke
betrokkenheid van de Turkse geheime
dienst?
3
Ziet u in dit bericht aanleiding om de
Turkse ambassadeur op de kwestie
aan te spreken?
4
Is de (politie)bescherming in het licht
van de nieuwe berichten,
tekorgeschoten, in het bijzonder bij
de moord op Nubar Yalimyan?
5
Welke mogelijkheden ziet u om het
plaatsvinden van zulke incidenten in
de toekomst te voorkómen?
1

«Moord op vluchteling in opdracht Turkije»,
in NRC-Handelsblad, 14 maart jl.; het artikel
verwijst naar het niet-openbare deel van het
zogeheten Susurluk-rapport.
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Antwoord
Antwoord van minister Dijkstal
(Binnenlandse Zaken), mede namens
de ministers van Buitenlandse Zaken
en Justitie. (Ontvangen 2 juni 1998)
Zie ook Aanhangsel Handelingen nr.
1085, Vergaderjaar 1997–1998
1 en 2
De moord op de Armeense
vluchteling Nubar Yalimyan, die op 5
november 1982 in Utrecht door
pistoolschoten om het leven is
gebracht, is nooit opgelost. Tijdens
het indertijd ingestelde onderzoek zijn
geen aanwijzingen gevonden voor
politieke motieven voor deze moord,
dan wel voor betrokkenheid van de
Turkse geheime dienst.
Een vraag van het lid Van Es van 24
november 1982 of er aanwijzingen
waren omtrent de rol van de Turkse
geheime dienst en eventueel van de
organisatie «Grijze Wolven» in de
moordzaak op Nubar Yalimyan is
toentertijd ontkennend beantwoord.
(Aanhangsel Handelingen Tweede
Kamer 1982–1983, nr. 422).
Op 8 augustus 1983 is in Hengelo een
Turks koffiehuis beschoten. Op 14
augustus 1983 werd in Enschede in
een theehuis, waarboven woningen
gevestigd waren, brand gesticht. De
koffieshop en het theehuis werden
voornamelijk bezocht door
Christen-Turken. Ook de bewoners
van de woningen boven het theehuis
waren afkomstig uit deze groep. Naar
de schietpartij en de brandstichting is
een onderzoek ingesteld, dat heeft

geleid tot de aanhouding van in totaal
9 verdachten (waaronder de daders).
Ook dit onderzoek heeft geen
bewijzen opgeleverd, die erop duiden
dat de Turkse geheime dienst
opdracht zou hebben gegeven voor
de schietpartij en/of brandstichting of
dat aan deze misdrijven anderszins
politieke overwegingen ten grondslag
lagen.
3
Gelet op het feit dat van enige
betrokkenheid van Turkse autoriteiten
bij de aanslagen niets is gebleken
wordt hiertoe geen aanleiding gezien.
4
Neen. Bij de toenmalige Utrechtse
politie was niet bekend of Yalimyan
bedreigd werd. Yalimyan zelf heeft bij
de toenmalige Utrechtse politie nooit
om politiebescherming gevraagd.
5
Zoals gesteld is van betrokkenheid
van de Turkse autoriteiten niets
gebleken.
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