
Oude rechten helpen Armeniërs niet. Vreedzaam samenleven met de 
Azerbeidzjanen lijkt het hoogst haalbare 
Dat Nagorno-Karabach veel Armeniërs telt, heeft als reden dat daar al meer dan 
tweeduizend jaar Armeniërs wonen. Voor hen lijkt een vorm van vreedzaam 
samenleven met de Azerbeidzjanen nu het hoogst haalbare. Dat schrijft Riemer 
Roukema. Hij is onderzoekshoogleraar vroeg christendom aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, Amsterdam en Groningen.  
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De afgelopen weken was het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan regelmatig in het 
nieuws. Het ging over de Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. We zouden 
ons kunnen afvragen: waarom wonen die Armeniërs dan ook in Azerbeidzjan? Dat is toch 
vragen om moeilijkheden?  

Zoals zo vaak, is dit conflict niet te begrijpen zonder kennis van de historische achter-
grond. Daarvoor moeten we verder in de tijd teruggaan dan Emin Aliyev doet; hij schetst 
alleen de gebeurtenissen in de tijd van de Sovjet-Unie en de laatste decennia (ND 23 nov.). In 
de eerste eeuwen van onze jaartelling was Armenië veel groter dan de rompstaat die nu onder 
die naam bestaat. Het strekte zich uit tot in het noordoosten van het huidige Turkije, het 
noorden van het huidige Iran en het westen van het huidige Azerbeidzjan. Omstreeks het jaar 
300 ging het land onder leiding van koning Terdat (ook genoemd Tiridates) over tot het 
christendom. De eeuwen door stond het bloot aan politieke spanningen met het Byzantijnse 
rijk, de Perzen, de Arabieren, de Turken en de Russen.  

Sinds de tiende eeuw of al eerder waren er Turken uit Centraal Azië op zoek naar meer 
ruimte om te leven. Zij waren afkomstig uit de wijde regio waar nu de Oeigoeren wonen, in 
noordwest China. Oeigoeren spreken dan ook een Turkse taal. Republieken waar nu eveneens 
Turkse talen worden gesproken, zijn Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan en Turkmenistan. Deels 
gaan die republieken terug op Turkse veroveringen van oudere Perzischtalige volken. Veel van 
de onderworpen bewoners hebben zich al lang geleden aan de Turkse taal en cultuur 
geassimileerd. Ook hebben deze volken zich net als de Turken bij de islam aangesloten.  

Dit geldt ook voor Azerbeidzjan, waar de Turkse veroveraars in de elfde eeuw zijn 
aangekomen. Daarna zijn zij verder naar het westen doorgestoten. In 1453 namen zij Con-
stantinopel in, het huidige Istanboel. Via de Balkan kwamen zij in 1529 tot bij Wenen, maar 
daar moesten zij de aftocht blazen. Wel maakten zij zich meester van een groot deel van 
Hongarije.  

In de elfde eeuw hadden de Turken de macht over Klein-Azië gekregen, waar toen 
Grieken, Armeniërs, Syriërs, Joden, en Koerden woonden. Velen van hen hebben zich aan de 
Turken en hun taal en godsdienst geassimileerd. Wel was het latere Turkse (of Ottomaanse) 
rijk redelijk tolerant voor etnische en religieuze minderheden. Dit veranderde pas in de 
twintigste eeuw. 

Nu terug naar Armenië. Dat de enclave Nagorno-Karabach veel Armeniërs telt, heeft 
als reden dat daar al meer dan tweeduizend jaar Armeniërs wonen. Zoals vermeld, hebben de 
Turken in de elfde eeuw de macht over een groot deel van Armenië verworven. Een deel van 
de Armeniërs heeft de Turkse overheersing geaccepteerd, is moslim geworden en is een 
Turkse taal gaan spreken. Zulke sinds lang geassimileerde Armeniërs wonen in Turkije, maar 
ook in de republiek Azerbeidzjan. De Armeense oorsprong van hun voorouders is na enkele 
generaties niet meer te herkennen; zij zijn Azerbeidzjanen geworden, en doorgaans ook 
moslim. Veel andere Armeniërs waren (en zijn) echter niet bereid om zich te assimileren aan 



de Turkse Azerbeidzjanen. Zij wilden en willen Armeniërs blijven, al wonen ze in Azerbeidzjan, 
en Armeniërs beschouwen zichzelf als christenen.  

Wat we nu in Nagorno-Karabach zien, staat in de lijn van de duizendjarige Turkse 
expansie. Politiek en cultureel gezien zijn de Turken (waaronder de Azerbeidzjanen) een zeer 
succesvol volk, al hebben zij het enorme Ottomaanse rijk (van de Balkan tot Noord-Afrika) 
moeten opgeven. En al zijn de Armeniërs de laatste decennia zeker niet verstandig geweest 
met het opnieuw bezetten van (vroeger Armeense) gebieden buiten de enclave, toch is het 
voor diegenen die in de enclave wonen tragisch dat hun grondgebied niet tot de republiek 
Armenië behoort. Onlangs is er onder druk een vredesverdrag gesloten, onder voorwaarden 
die voor de Armeniërs ongunstig zijn. Zij hebben het onderspit gedolven. Vreedzame co-
existentie met de Azerbeidzjanen lijkt het hoogst haalbare te zijn waarnaar zij in politiek 
opzicht kunnen streven, met op zijn best een vorm van zelfbeschikkingsrecht.  


