
Amerikanen moesten de Twentse
bisschop Çiçek uit schulden helpen

Syrisch-orthodoxen

Kort voor zijn dood deed de Sy-
risch-orthodoxe aartsbisschop
Julius Çiçek uit Glane een laat-
ste poging het geld terug te
krijgen dat hij had uitgeleend
aan zijn Amerikaanse collega
Kaplan. Per brief vroeg Çiçek
Amerikaanse gelovigen om
persoonlijk de schuld te vol-
doen. Maar die zijn niet van
plan op te draaien voor de fou-
ten van hun bisschop.

door Emiel Hakkenes

Het Syrisch-orthodoxe kloos-
ter van Sint Ephrem in Gla-
ne, bij Enschede, kampt met

een forse schuld.
De eind oktober overleden aarts-

bisschop Julius Çiçek heeft samen
met vermogende kerkleden ander-
half miljoen euro uitgeleend aan
Clemis Kaplan, de Syrisch-ortho-
doxe aartsbisschop van Western Uni-
ted States, die zetelt in Los Angeles.

Kaplan verbleef in mei 2002 ruim
twee maanden in het klooster in
Glane. Hij vroeg om een grote som
geld die hij binnen een week zou te-
rugbetalen. Voor die week verstre-
ken was vertrok Kaplan. Tot op van-
daag heeft hij zijn schuld niet afge-
lost.

Drie jaar lang probeerde Çiçek
zijn geld terug te krijgen. Hij reisde
twee keer naar Los Angeles en
schreef Kaplans bisdombestuur aan.
Het Amerikaanse bestuur wist niets

van een lening en zei Çiçek niet te
kunnen helpen.

Ondertussen betaalde het klooster
in Glane elke maand zo’n 20 000 eu-
ro aan rente voor het aan Kaplan
uitgeleende geld. Tot kort voor zijn
dood probeerde Çiçek op allerlei
manieren zijn klooster financieel te
redden. Afgelopen mei sloot de
aartsbisschop bij de ABN Amro Bank
in Enschede een hypotheek af van
850 000 euro, met het klooster en
de bijbehorende grond, ruim der-
tien hectare, als onderpand. En op
25 september, een maand voor zijn
overlijden, wendde Çiçek zich per
brief tot alle huishoudens in het
aartsbisdom van Clemis Kaplan.

„Vriendelijk verzoeken wij ieder
gezin om per cheque een donatie te
doen aan het klooster van Sint
Ephrem”, staat in de Engelstalige
brief, waarover Tr o u w beschikt (zie
hierboven). „Op deze manier kan de
financiële crisis van het klooster

een gunstige afloop krijgen.”
Advocaat Kaya van het klooster in

Glane weet niet van het bestaan van
Çiçeks brief. Hij denkt dat het om
een vervalsing gaat. „Met de huidige
techniek is veel mogelijk. Ik geloof
het pas als ik de originele handteke-
ning van de bisschop zie.”

De brief aan de Amerikaanse gelo-
vigen is ondertekend door Julius Y.
Çiçek en de voorzitter van zijn bis-
dombestuur, Daniel Deniz. Die her-
innert zich dat hij een brief onderte-
kend heeft, maar de inhoud daarvan
is hem onbekend. „De bisschop
vroeg mij te tekenen”, zegt Deniz.
„Ik vertrouwde hem volkomen. Bo-
vendien spreek ik geen Engels.”

In Amerika is de brief met ge-
mengde gevoelens ontvangen. „De
problemen van het klooster in Gla-
ne gaan ons aan het hart”, zegt een
parochiaan uit Los Angeles, die ano-
niem wenst te blijven. „Çiçeks nood-
kreet doet ons pijn. Maar wij zijn
niet van plan geld te doneren. Kap-
lan heeft onder valse voorwendse-
len geld geleend van Çiçek. Hij zei
dat hij een nieuwe kerk wilde bou-
wen, maar in werkelijheid had hij
veel geld verloren aan Nigeriaanse
oplichters. Hij is in de fout gegaan,
heeft daarover gelogen en de schuld
op anderen afgeschoven. Dat gaan
wij niet voor hem rechtzetten, dat
moet hij zelf maar doen.”

Als aartsbisschop heeft Kaplan alle
gezag en geloofwaardigheid verlo-
ren, zegt de parochiaan. „Niemand
zou hem missen als hij er niet meer
w a s .”

De Syrisch-orthodoxe gemeen-
schap in Twente is sterk verdeeld
door de kwestie. Niemand ontkent
de feiten, maar het openbaar wor-
den daarvan leidt tot woedende re-
acties. De berichten worden ’onsma-
kelijke, walgelijke laster’ genoemd
en de vermeende bronnen ’crimine-
len’ die de gemeenschap moedwillig
schade berokkenen. De media die
over de zaak berichten worden be-
stempeld als ’racisten’.

Een opvolger voor Julius Çiçek is
nog niet officieel benoemd. De Heili-
ge Synode die de nieuwe aartsbis-
schop moet benoemen, heeft afgelo-
pen week vergaderd, maar nog geen
besluit naar buiten gebracht.

Çiçeks noodkreet doet de
Amerikaanse gelovigen
pijn, maar ze betalen niet

Fragment uit de ’bedel-
brief’ van aartsbisschop
Julius Çiçek. Alle huishou-
dens in het aartsbisdom
van Clemis Kaplan ontvin-
gen een exemplaar. Maar
zij wensen niet op te draai-
en voor hun bisschop die
zich liet oplichten door
Nigeriaanse criminelen.

Aartsbisschp Çiçek tijdens
zijn uitvaart in Glane, vo-
rige maand. Tot kort voor
zijn dood probeerde hij
zijn klooster financieel te
reddden. Hij nam onder
meer een hypotheek op
het klooster en de bijbe-
horende grond.
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