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Toen een Amerikaanse professor in Ankara riep dat de Armeense genocide ‘niet waar’ was, 
schrok ik even op uit mijn normale gedommel tijdens een lezing. Hij was bedreigd voor het 
verkondigen van zijn mening; een open debat hierover was onmogelijk in de VS, zo betoogde 
hij, vanwege de Armeense diaspora. De aanwezige Turken in de zaal applaudisseerden 
enthousiast, Europese vertegenwoordigers keken zuinig, behalve ik. Niets zo inspirerend als 
een contraire mening. Wel te verstaan in het Westen; in Turkije is een debat over de 
Armeense ‘genocide’ weer lange tijd taboe geweest. 

De historische context 

In 1915-1916 vonden massale deportaties plaats van Armeniërs door de Osmaanse heersers, de 
Jong Turken. Zij waren bang dat de christelijke minderheid zich zou scharen achter de 
christelijke geallieerden. De Osmanen hadden zich aan de kant van de Duitsers geplaatst in de 
Eerste Wereldoorlog. Het omvangrijke rijk stond onder druk. De Balkan werd aangevallen 
vanuit het westen door de Britse en Franse geallieerden, het Iraakse en Koerdische-Armeense 
deel door Rusland en het Midden-Oosten door het Britse imperium. Het nationalisme roerde 
zich al langer onder de Armeniërs, die zagen dat ook andere volken zich los hadden gemaakt uit 
de Osmaanse greep. Sommigen sloten zich aaneen tot nationalistische comités. Hier werd 
dankbaar op ingespeeld door de Russen. Er ontstonden schermutselingen en moordpartijen 
tussen de Koerden en de Armeniërs, beide inwoners van Oost-Turkije. De Turken claimen dan 
ook dat er een militaire noodzaak bestond voor deportatie van de Armeniërs in het licht van de 
oprukkende Russische troepen; de Osmanen waren bang voor een ‘vijfde colonne’, een vijand 
van binnenuit.1 

Diplomaten in het gebied berichtten over deportaties van Armeense gezinnen door de lokale 
autoriteiten. Dit gebeurde ook door diplomaten van bevriende naties Oostenrijk en Duitsland, 
in niet zachtzinnige bewoordingen: ‘de anti-Armeense maatregelen van de regering zijn 
bedoeld voor de vernietiging van de Armeniërs in gehele districten’ (Duitse consul in Aleppo, 
1915) en ‘al mijn collega’s en ik zijn van mening dat de deportatie van vrouwen en kinderen 
neerkomt op massamoord’ (Duitse consul in Trabzon, 1915). In totaal zouden er tussen de 
600.000 en 800.000 Armeniërs omkomen.2 Een aantal hiervan zou zijn omgekomen bij de 
terugtrekking van de Russische troepen, die hun bondgenoten eveneens aan hun lot zouden 
hebben overgelaten, onder andere door ziekte en verhongering in Yerevan. 

Deze aantallen zouden volgens sommigen in de context geplaatst moeten worden van de circa 
2,5 - 5 miljoen Turken die stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze stierven veelal aan het 
front, maar ook door interetnisch geweld of omdat ze verdreven werden uit hun 
woongebieden. De Turken (en Koerden) die het slachtoffer waren van de Russisch-Armeense 
troepen, worden door prof. dr. Justin McCarthy geschat op 500.000 - 600.000 in de periode 
1910-1922.3 Cijfers uit deze periode zijn omstreden, maar vast staat dat er in het Osmaanse rijk 



meer doden vielen dan in het zwaarst getroffen Europese land tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
Frankrijk.4 Turkije voelt zich niet erkend in dit leed door de overwinnaars van de oorlog. Het 
voelt zich weggezet als vergelijkbaar met nazi-Duitsland. Het verklaart in ieder geval de razernij 
die dit onderwerp veroorzaakt in de Turkse hoofdstad, maar ook in het oostelijke, Koerdische 
deel van het land. ‘Turkije kijkt vooruit’ is het motto, en niet meer terug. Turkije heeft zijn 
identiteit niet gebouwd op het zijn van slachtoffer, zo luidt het standpunt, maar op het bouwen 
van een nieuwe staat.  

Het juridische begrip genocide 

De genocide-conventie van 1948 heeft geen terugwerkende kracht.5 De gebeurtenissen in het 
Osmaanse rijk vallen dus niet onder de werkingskracht van het verdrag. Met uitzondering van 
de holocaust worden veel massamoorden van vóór 1948 niet in het publieke debat genoemd 
als genocide. Te denken valt aan de moord op de Amerikaanse ‘indianen’, de behandeling van 
de Australische Aboriginals en misstanden tijdens het koloniale tijdperk. De atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki werden daarnaast ook niet veroordeeld als misdaden tegen de 
menselijkheid. Niettemin geeft het verdrag wel een duidelijke handleiding welke 
gebeurtenissen als genocide kunnen worden aangemerkt. 

Het verdrag definieert in juridische termen wat een genocide is. Het stelt vier vereisten aan het 
begrip genocide: 1) het doden van een of meer personen 2) behorende tot een specifieke 
etnische of religieuze groep 3) met de bedoeling deze groep te vernietigen (‘intent’) 4) in de 
context van een duidelijk patroon van gelijk gedrag tegen dezelfde groep. Van deze eisen is de 
intentie om genocide te plegen het moeilijkst te bewijzen. Dit geldt zeker in de Turkse context, 
waar de archieven van het Osmaanse rijk geschreven zijn in het Arabische schrift dat werd 
afgeschaft door Atatürk. De Turk heeft dus geen toegang meer tot zijn eigen geschiedenis, 
tenzij hij het Arabisch schrift machtig is en het Osmaans kan begrijpen (onder Atatürk werd het 
Turks ook “puurder” gemaakt: veel Perzische en Arabische woorden werden niet meer 
gebruikt).  

Of van hogerhand orders werden gegeven tot het uitmoorden van de Armeniërs is een 
twistpunt. Het schriftelijke bewijs dat er orders zouden zijn gegeven door het centrale gezag 
ontbreekt. Diplomatieke bronnen melden dat lagere officieren dit bevel wel gaven dan wel 
uitvoerden. Of dit voldoende bewijs is voor genocide zou door een onafhankelijke instantie 
beoordeeld moeten worden. Over de overige criteria voor het plegen van genocide bestaat 
weinig controverse, zij het dat de Turken van mening zijn dat de diplomatieke berichtgeving 
over de context niet objectief zou zijn. Bekend is dat de Europese mogendheden de christelijke 
Armeniërs steunden. Niettemin berichtten ook bevriende naties over de massamoorden. 

Wie is verantwoordelijk? 

De vraag rijst of Turkije aansprakelijk kan worden gesteld voor genocide. Wanneer een staat, in 
casu de Osmaanse, wordt opgevolgd door meerdere staten is er sprake van secessie. Uit het 
Osmaanse rijk ontstonden vele staten. De Turkse staat werd gevormd uit overgebleven delen 
van het Osmaanse rijk en op een seculiere leest geschoeid. De sultan werd afgezet en het 



kalifaat afgeschaft. De hoofdstad verhuisde van Istanbul naar Ankara. Grote gebiedsdelen zoals 
de Balkan, Griekenland en het Midden-Oosten werden zelfstandig. Het nieuwe landsbestuur 
onder leiding van voormalig generaal Atatürk was bovendien in opstand tegen het regime dat 
de deportaties uitvoerde.6 

Een soortgelijke vraag kan ook toegepast worden op het huidige Amerika en het huidige 
Australië: zijn zij de opvolgers van het Britse rijk? Of: zouden wij Frankrijk kunnen aanklagen 
voor eventuele wreedheden begaan in de Lage Landen onder Napoleon? Kortom, of Turkije 
juridisch gezien aansprakelijk gesteld kan worden is een onbeantwoorde vraag. Daarbij kan ook 
de vraag gesteld worden waarom Turkije zich zo aangesproken voelt in deze kwestie. 
Waarschijnlijk omdat de continuïteit en verbondenheid met het Osmaanse verleden toch sterk 
wordt gevoeld. 

Wat dan, zo vraagt men zich af, is het doel van het publiekelijk aanklagen van Turkije als pleger 
van genocide? De Armeniërs willen historische gerechtigheid en erkenning, naast financiële 
compensatie voor het verloren bezit en smartengeld. Een terechte eis, gezien het grove geweld 
dat tegen hun voorouders is gepleegd. Zij kloppen daarbij aan bij het enig overgebleven deel 
van het Osmaanse Rijk, Turkije. 

De Turken betogen dat de steun van westerse mogendheden aan de Armeniërs een 
overwinnaarsmentaliteit is. Turkije kwam weliswaar als overwinnaar uit de bus tijdens de 
onafhankelijkheidsoorlog, maar voelde zich diep vernederd aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, waarbij een groot gebied aan de Grieken werd toegewezen (de aanleiding voor 
de onafhankelijkheidsoorlog). De geallieerden, als winnaar van de Eerste Wereldoorlog, zouden 
zich nog steeds schuldig maken aan het eenzijdig labelen van oorlogsmisdaden van hun 
tegenstanders. Het is een overblijfsel van het spreekwoordelijke ‘wrede’ (of vieze) Turken. Toen 
een Turkse vriend zijn zoon Atila noemde, zei ik, “wat vreselijk, Atila de Hun was een wrede 
man”. “Hoe kom je erbij,” was zijn respons, “Atila was een held uit onze geschiedenis.” Kortom: 
verschillende visies op de geschiedenis vertroebelen het beeld. De Armeense kwestie dient 
volgens de Turken dan ook bilateraal opgelost te worden, met Armenië, zonder dat Turkije al bij 
voorbaat internationaal veroordeeld wordt.  

Diplomatieke toenadering 

In 2005 kondigde Turkije aan bereid te zijn tot een objectief historisch onderzoek. Sindsdien 
tracht het in een diplomatiek offensief begrip te krijgen voor de eigen positie. In 2007 vond 
bemiddeling door Zwitserland plaats. In 2009 leidde dit tot toenadering tussen Armenië en 
Turkije. Op het hoogtepunt hiervan woonde president Gül een voetbalwedstrijd bij in Yerevan, 
de Armeense hoofdstad. Dit mondde uit in het tekenen van een aantal ‘protocollen’ tussen 
beide landen in 2010, in het bijzijn van de EU, de VS, Rusland, Frankrijk en Zwitserland. De 
grenzen gingen open. Turkije kondigde opnieuw een historisch onderzoek aan, hetgeen echter 
een dode letter is gebleven. Zowel het Armeense constitutionele hof als het Turkse en Armeens 
parlement werk(t)en niet mee aan de implementatie van de protocollen. Turkije zal overigens 
ook een oplossing moeten vinden voor de circa 50.000 Armeniërs die nog in het land wonen. 



Hun streven naar vrijheid van meningsuiting wordt gedwarsboomd, onder andere door radicale 
nationalistische groepen. 

Azerbeidzjan gooide daarnaast roet in het eten door te dreigen de olie en gasdoorvoer stop te 
zetten. Het land is in conflict met Armenië over de enclave Nagorno Karabach, die door 
Armenië bezet is en volgens de VN tot Azerbeidjan behoort. De Azeri’s zijn een Turkssprekend 
volk dat nauwe banden onderhoudt met Turkije. Het zette de relatie tussen beide landen onder 
druk. Het lijkt een van de hoofdredenen voor het voortslepende conflict tussen Turkije en 
Armenië. De grens tussen beide landen zal naar alle waarschijnlijkheid niet opengaan voordat 
het conflict met Azerbeidzjan is opgelost. De BTC-pijplijn is een sterk pressiemiddel van de 
Azeri’s. Ook speelt mee dat Rusland en Iran beducht zijn voor concurrentie op de energiemarkt, 
die mogelijk toeneemt in een vreedzame Kaukasus. 

Diplomatieke bewegingen van andere hoofdsteden 

Regelmatig wordt in westerse hoofdsteden een poging gedaan de ontkenning van de Armeense 
genocide strafbaar te stellen. Parijs nam een Armeense genocidewet aan in december 2011. Dit 
werd echter door het Franse hooggerechtshof weer teruggedraaid met een verwijzing naar de 
grondwet en de vrijheid van meningsuiting. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam een 
resolutie aan ter veroordeling van de genocide in maart 2010. Beide landen hebben aanzienlijke 
Armeense diaspora. Op beide incidenten reageerde Turkije door zijn ambassadeur terug te 
roepen. De Armeense diaspora kregen gedaan dat in meer dan 20 landen de genocide door 
parlementaire resoluties erkend werd.7 

De Europese Unie doet periodiek uitspraken over de Armeense kwestie in relatie tot de 
voortgang van Turkijes toetreding tot de EU. Alhoewel geen formeel toetredingscriterium, is 
goed nabuurschap dat wel. En Armenië is een buurland. EU-lidstaten worden sinds 2002 
opgeroepen, op basis van een kaderrichtlijn, wetgeving te implementeren om het ontkennen 
van genocide te bestraffen. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Spanje 
zouden al wetgeving hebben.8 Ook in Nederland deden politici uitspraken over de genocide. De 
ChristenUnie beijvert zich al jaren voor de aanname van een wet. Opmerkelijk was dat 
recentelijk ook de seculiere Partij van de Arbeid bij monde van voormalig partijleider Wouter 
Bos een genocide-standpunt innam en partijleden van Turkse afkomst dwong dit over te 
nemen. Dit alles terwijl het bestempelen van de Armeense kwestie als genocide in Turkije nog 
regelmatig bestraft wordt op basis van het beledigen van het Turkse volk.9 

Het proces dat op gang is gekomen tussen Turkije en Armenië dient ook een oplossing voor de 
diaspora en de Armeense gemeenschap in Turkije te vinden. De misrekening van de diaspora zit 
erin dat zij hun eigen overheden (Frankrijk, VS) als relevante aanspreekpunten beschouwen 
met betrekking tot deze kwestie. Dit leidt tot contraproductieve politieke stappen door o.a. 
Franse en Amerikaanse politici, zoals het strafbaar stellen van ontkenning. 



Conclusies 

De vraag rijst wat de internationale gemeenschap bereikt heeft met het agenderen van de 
Armeense genocide, die nu bijna 100 jaar geleden plaats vond. Genoegdoening hebben de 
slachtoffers tot nog toe niet gekregen. De toenadering tussen de twee landen is tot stilstand 
gekomen. Internationaal juridisch is er geen basis om tot een veroordeling van genocide te 
komen. En of Turkije als opvolger van het Osmaanse rijk verantwoordelijk is, is een 
onbeantwoord vraagstuk. Wellicht dat andere internationaal-juridische instrumenten ingezet 
zouden kunnen worden, maar alle verdragen hierover zijn van ver na de Eerste Wereldoorlog 
(en hebben geen terugwerkende kracht). Wellicht dat internationale arbitrage uitkomst zou 
kunnen bieden, wanneer partijen daarmee instemmen. Die kans is klein. 

Misdaden tegen de menselijkheid verjaren niet, zo bleek ook tijdens de Ragawadeh-zaak, 
waarbij de Nederlandse staat financiële compensatie betaalde aan de slachtoffers van het 
militair ingrijpen in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een baanbrekende zaak: 
Nederland nam hiermee (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid voor zijn koloniale verleden, 
ongeacht de 60 jaar die verstreken was. Misschien dat de Turkse regering hieraan een 
voorbeeld kan nemen. 

De regering van Erdoğan heeft blijk gegeven geen heilige huisjes te willen hanteren. Een 
onderzoek naar de Armeense kwestie behoort tot de mogelijkheden, in een land waar dit tot 
voor kort een groot taboe was. Niet alleen de bestuurselite was er fel op tegen, ook ligt de 
kwestie gevoelig bij de Koerden in Oost-Turkije. Op lokaal niveau in Oost-Turkije is echter ook 
wel sprake van een bewustzijn van het lot van de Armeniërs, niet in de laatste plaats omdat er 
regelmatig een overgrootmoeder is die Armeens was. 

In deze context zou het wenselijk zijn als de westerse mogendheden hun reflex tot kritisch 
moralistische vingertjes zouden beperken, om ruimte te bieden aan een open debat in een land 
dat zich langzaam aan het transformeren is. Het jonge Turkije wordt volwassen en schudt de 
ideologische veren af. Geleerde lessen uit conflictmanagement, zoals het evenwichtig 
behandelen van beide partijen in een conflict, zijn hierbij nuttiger dan eenzijdige 
veroordelingen in diverse parlementen van het Westen. Ook al lijken de diaspora hierop aan te 
dringen, het heeft gerechtigheid voor de overlevenden niet dichterbij gebracht. 

Dorine van Norren 

1. Volgens de Turken zouden ook sommige Armeense bronnen deze lezing ondersteunen: zie 
“the report submitted to the official Convention of the Dashnagzoutiun Convention held in 
Bucharest in 1923, by Hovannes Katchaznouni, the first Prime-Minister of Independent 
Armenia who was one of the leaders of the Dashnag party and Armenia, during the period 
of 1915-23. In the report, Katchaznouni, the Prime Minister of the Armenians, evaluates the 
tragic incidents as incidents of war and open-heartedly declares that they have been tools in 
the hands of foreign powers”, http://www.kaynakyayinlari.com/pinfo.asp?pid=2537. 

2. De Turkse schatting is lager: 200.000; de Armeense schatting hoger: 1,5-2 mln; A. Poorta – 
(unpublished) Term Paper, The Armenian genocide: A Legal and Historical Debate, May 2010 
Professor Mahmood Mamdani, p.12. 

http://www.kaynakyayinlari.com/pinfo.asp?pid=2537


3. “In Anatolia as a whole, 600,000 Armenians and 2.5 million Moslems had died”, Justin 
McCarthy, “Armenian Terrorism. History as Poison and Antidote,” in Ottoman Archives, 
Yildiz Collection, The Armenian Question: Talori Incidents, The Historical Research 
Foundation, Istanbul 1995, pp. 71-77. Hij telt hierbij op de Turken uit andere delen van het 
Ottomaanse rijk. 

4. Zürcher heeft het over de volgende getallen (p.171 van Zürcher, E.J. Turkey a Modern 
History. Tauris & Co, London, 2004) in 1923, aan het einde van de Onafhankelijkheidsoorlog, 
sinds het begin van WWI: “Some 2.5 million Anatolian Muslims lost their lives, as well as 
between 600,000 and 800,000 Armenians and up to 300,000 Greeks. All in all, the 
population of Anatolia declined by 20 per cent through mortality, a percentage 20 times as 
high as that of France, which had been the hardest-hit country among the European 
belligerents in the World War". Dit neemt niet weg dat het sterftepercentage onder 
Armeniërs hoger lag, op circa 50%, tegen 20% onder de moslimbevolking. 

5. De preambule van diezelfde Conventie stelt wel: “Recognizing that at all periods of history 
genocide has inflicted great losses on humanity.” 

6. Atatürk was zelf wel lid van de CUP/Jong Turken. In de cruciale periode na 1911 kreeg hij 
echter ruzie met een van de leiders van het Triumviraat (Enver), waardoor hij tot 1919 geen 
politieke rol van belang speelde. 

7. A. Poorta – (unpublished) Term Paper, The Armenian genocide: A Legal and Historical 
Debate, May 2010 Professor Mahmood Mamdani, voetnoot 6: BCC, “Q&A: Armenian 
genocide dispute”, 5 March 2010, available at http://news.bbc.co.uk/2/hi/6045182.stm.  

8. Persbericht Trouw, interview Voordewind, 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3097005/2011/12/28/Moedig-van-
Frankrijk-om-wet-Armeense-genocide-aan-te-nemen.dhtml 

9. Art. 301 van het Strafboek. 
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