
BUITENLA"'D 303 

door C. Hulsman 

C. Hulsman hoopt binnenkort af te studeren in de 
Niet- Westerse Sociologic aan de R. U. Lei den. Hij is 
lid van de CDA ad hoc werkgroep Midden-Oosten. 
De heer Hulsman hee(t dit artikel op persoonlijke titel 
geschreven. 

Armeniers in Turkije 
Schending van het Verdrag van Lausanne? 

Inleiding. 
De uittocht van christenen uit Turkije. die in het begin van dczc ccuw op grotc schaal 
plaats vond. heeft in de laatste 20 jaar opnieuw een aanzienlijke omvang gekregen. In 
deze jaren verlieten meer dan 160.000 christenen hetland. deels door emigratie. deels 
door vlucht. De christelijkc gemecnschap telt nu vcrmoedelijk minder dan ~0.000 
mensen. Als deze uittocht doorgaat wonen er over 20 jaar geen christenen rneer in 
Turkije. In hetland waar cens het Iicht van hct Evangelic is ontstokcn. zoals de Bijbcl 
het uitdrukt. is de kandelaar vrijwel uitgedoofd. 

Armeniers. een van de christclijkc bevol
kingsgroepcn in Turkije. zijn in Neder
land en Europa vooral bekend geworden 
als vluchtelingen of terroristen. Neder
land heeft in het recente verleden op 
grotere schaal te maken gehad met Sy
risch-Orthodoxe vluchtelingen dan met 
Armccnse vluchtelingen uit Turkije. Er 
zijn vcrschillcnde berichten dat dele
vcnsomstandigheden van Armeniers 
sinds de staatsgreep van september 1l.J~O 
zijn achtcruit gegaan. Bij de Armeniers 
spelen n.l. als extra dimensie hun natio
nale trots en aspiraties mee. hetgeen zich 
o.a. kan uiten in het koestercn van de 
eigen taal. cultuur en historic. De Turkse 
bevolking. pers en ovcrhcid reageren fel 
op deze aspiraties. Syrisch-Orthodoxen 
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daarentegen hebben wei een eigen taal 
en een eigen christelijke levensovertui
ging. maar ze profilcren hun eigenheid 
als een van de Turken onderscheiden et
nische groep minder. of nemen althans in 
Turkije die houding aan als overlevings
strategie. Dit artikel handelt over deAr
meniers in Turkije. hetgeen echter niet 
wit zeggen dat Syrisch-Orthodoxcn het 
bctcr hebben (wei zijn zij anders) en 
minder asielwaardig zijn. 
Minister Van den Brock deed de Tweede 
Kamer in februari 1l.J83 een nota inzake 
Turkije toekomen. In december 1<)83 
werden de Kamcrvragen door de minis
ter beantwoord. De Turkijc-nota werd 
op 21 maart jl. in een uitgebrcide com
missievergadering besproken. 
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Nag voor de bespreking van de Turkije
nota in de Twecde Kamer kregcn christe
lijke asielaanvr<,1gers uit Turkije uitwij
zingsbeschikkingen van het Ministerie 
van J ustitie dat zijn besluiten zei te basc
ren op informatie, mede van hct Ministc
rie van Buitenlandse Zaken verkregen. 
In dit artikel zal nu worden ingegaan op 
de Armeense geschiedenis en de positie 
van de Armeniers in het huidige Turkije. 
Informatie van niet-gouvernementele or
ganisaties blijkt sterk af tc wijken van 
informatie zoals verstrekt door het Minis
terie van Buitenlandse Zaken en de 
Turkse Ambassade. De huidige positic 
van Armeniers zoals ook vermeld in het 
recentc rapport 'Christelijke minderhe
den van Turkije: mcnsenrechtenproblc
matiek in de periode september 19RO
februari 19R4' zal worden vcrgeleken met 
informatie zoals vermeld in de Turkije
nota en de beantwoording van Kamer
vragen door minister Van den Brock. 
Vervolgens zal worden ingegaan op het 
Ncderlandse asielbeleid inzake Arme
niers. Een ruimhartig vluchtelingenbc
leid lijkt noodzakelijk om Armecnse 
slachtoffers van mensenrechtenschendin
gen te kunnen helpen. Daarnaast dient 
oak bestudeerd te worden op welke wijzc 
de positie van minderheden in Turkije 
verbeterd kan worden. waarbij oak gelet 
dient te worden op mogelijkheden voor 
een verbeterde onderlinge verstandhou
ding van verschillende godsdicnstige en 
etnische groepen. 

Historische schets 
Het conflict dat tussen Armeniers en 
Turken in de tweede helft van de negen
tiende eeuw ontstond. is niet uit de Iucht 
komen vallen. Armeniers zowel als Tur
ken zijn door het Europese verlichtings
denken belnvloed. en werden besmet 
door Europese nationalistische filoso-

fieen. Armeniers (met name studcnten) 
keerden zich tegen de Kerk en zelfs ker
kelijke !eiders werden erdoor be"invloed. 
Het accent kwam te liggen op de eigen 
Armeense taal en cultuur in plaats van op 
het kerkelijk Ieven. 
Vee! Armeniers zien de kerk nu stechts 
als cultuurdrager 11 . Het vertrouwen op 
God verschoof naar een vertrouwen op 
de mens. Luther zong in zijn lied 'Et>n 
vaste burcht is onze God': 'AI onze 
macht is ijdelheid: wii gaan terstond vcr
loren. wanneer de Held (God) niet voor 
ons strijdf. Armeniers echter vertrouw
den steeds meer op eigen kracht (veelal 
werd geweld gebruikt). In de negen
ticnde ecuw ontstonden er Armeense ter
roristenbenden die Turkcn en Turkse in
stellingen overvielen. Ook ontlokten ze 
in enkcle plaatsen Armeense opstanden. 
Het Armcense nationalisme werd met 
name door Frankrijk. Rusland en Groot
Brittannie sterk aangemoedigd. Dezc 
Ianden trachtten op dezc wijze invloed te 
krijgen in het Osmaanse rijk21

. De natio
nalistische Jong-Turken. met o.a. Ata
turk. op hun beurt. zagen het riik afbrok
kelen en waren ervan overtuigd dat ai
leen een houding van: 'Turkije voor de 
Turken· hetland kon redden. In de Eer
ste Wereldoorlog kregen zij hun kans. In 
deze oorlog is misbruik gemaakt van de 
Islam. De niet-religieuze Turkse Ieiding 
hitste de Moslimbevolking op tegcn de 
christenen. Christenen konden. echter 
lang niet altijd. aan de moordpraktijkcn 
ontkomen door over te gaan naar de 
Islam 31 De drie grootste christelijke 
groepen waren Grieken. Armenicrs en 
Syrisch-Orthodoxen. Een zeer groot dec! 
van de Armeense bevolking in Turkijc 
kwam om. Grieken werden na de oorlog 
naar Griekenland uitgewezcn. Turken 
moesten op hun beurt Griekcnland verla
ten. De Turkse handelingen waren voor-

1) Stern. 1.9.19R3. 
2) Simsir. B. N. British Documents on Ouoman Armenians: 185o-1880. l'JS2. 
3) Hulsman. C. De Armeniers. A. 0. no. 1990. 19K3. Uitgmc Stichting IVIO. Lcl\·-.tad. 
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al gericht tegen de nationalistisch ge
orientcerde Armeniers en Grieks-Ortho
doxen en veel minder tegen de Syrisch
Orthodoxen. In de praktijk bleek echter 
dat ook zij lang niet altijd aan moord en 
deportatie konden ontkomen. 
Het doe! van de nationalistische Jong 
Turken was vrijwel bereikt: 'een Turkije 
voor de Turken'. Na het Verdrag van 
Lausanne ( 1923). waarin de rechtspositie 
van de minderheden in Turkije geregeld 
werd. is de positie van de Armeniers 
echter niet verbeterd.~ 1 

Ook het kleine restant Armenicrs dat in 
Turkije was achtergebleven werd een Ar
meens Ieven erg moeilijk gemaakt. Dit 
was een gevolg van het Turkse nationalis
me dat ook vandaag nog hoogtij viert. 
V oor groepen die enige ruimte voor hun 
niet-Turk zijn claimen.- zoals onder 
Koerden. Armeniers. Grieken en Syrisch 
- Orthodoxen voorkomt- is nauwelijks 
plaats. 

Recente ontwikkelingen ten aanzien van 
Armeniers in Turkije 
Turkije was van 1975 tot 19SO een chaos. 
Vele elkaar beoorlogende politieke par
tijen en benden maakten hetland onvei
lig. Er waren groepen die streden voor 
een religieus-politieke overtuiging (bijv. 
kleine groepen moslim-fanatici) of voor 
meer rechten van een etnischc groep 
( Koerden). Echter ook minder idealis
tisch gemotiveerde familievetes werden 
op straat uitgevochten. Rovers en dieven 
kregen in deze chaos hun kans. 
Na de machtsovername door generaal 
Evren in september 19SO werd aan aile 

eigengereid optreden van deze groepen 
een eind gemaakt. Ook de Armeense 
bevolking profiteerde van het terugdrin
gen van de chaos. Aile discriminerende 
bepalingen die v66r 19SO waren aangeno
men bleven echter van kracht. :il 
De Turkse overheid heeft nooit enige 
schuld of medeplichtigheid willen erken
nen ten aanzien van de gebeurtenissen 
tussen 1 S94 (de cerste grote pogrom) en 
1923 (het V erdrag van Lausanne) waarhij 
o.a. zeer vele Armeense slachtoffers 
vielen. Dit leidde er mede toe dat in de 
zeventiger jaren Armenicrs in Libanon. 
Europa en de V.S. zich gingen toeleggen 
op terreuractiviteiten. Sindsdien hebben 
al dertig Turkse diplomaten door Ar
meense hand de dood gevonden. In Ne
derland werd de zoon van de Turkse 
ambassadeur vermoord. Berucht zijn de 
de aanslagen op de vliegvelden van An
kara en Parijs door de ASALA. 1

'
1 De 

ASALA is een sterk door marxistische 
filosofieen be'invloede organisatie welke 
invloed heeft weten tc krijgen op een 
klein aantal Armeense jongeren in Liba
non. Europa en de V.S. o.a. vanwege het 
verlies van het christelijk element bij vele 
Armeniers. Hiernaast is het nationalisti
sche element vee! sterker ( te sterk) naar 
voren gekomen. Het nationalistisch ge
tinte Armeense terrorisme is uitermate 
verwerpelijk en doet de Armeense zaak 
meer kwaad dan goed. Sinds met name 
de ASALA aanslagen pleegt. is de positie 
van de Armeniers in Turkije sterk achter
uit gegaan. 
In Turkije zelf lijkt het wel alsof deAr
menicrs een rol als gijzelaar vervullen. 

-+ 1 :VIr. ( arra~her in //caring he/inc the \uhcommillcc on human right\ wul international organi:atio111 of 
the crmunillcc on foreign affain. Hou\C o(Rcprcscntmir·c\, llJN3. p.56'57. 
1\lr, J ~I. Scholten 1crklaardc 2N januari 1'!1'2 namens de fractics van hct CDA. de Pn!A en de VVD in 
de Raad 1·an Europa dat Turkiie niets ~edaan hccft 'to improve (met betrckkin~ tot 1iolation of human 
ri~hts of Christian ~roups in Turkc\-C. H.) and that the\ ha\e in some respects caused to deteriorate·. 

Notulcn Raad van Europa. AS(33 )CR25. 
5) Zie noot-+ en het rapport Christclijkc mindcrhcdcn t'l/11 Turkijl': mcnscnrechtm-tnohicmatick in de 

pcriodc sept em her /980-/dmwri /98--1. Uit~avc Werkgrocp \liddcn-Oosten. Post bus 22-+Y. Lcidcn. 
()) Hulsman. C .. llJN3. Zoals hicrin vcrmcld bestaat cr cen ~root Yerschil in de Turksc en Armcensc 1 isie 

op de ~chcurtenisscn in de Ecrstc \\'ercldoorlog. 
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Sinds de Eerste Wereldoorlog wordt elk 
contlict (met vooral Griekenland, Cyprus 
en de ASALA) afgereageerd op de loka
le christelijke bevolking. Veelal worden 
de verschillende denominaties hierbij 
over een kam geschoren. Een voorbeeld 
daarvan is een conflict rond Cyprus in 
1963-1964. Griekse, maar ook Armeense 
winkels in Istanboel werden in die tijd 
geplunderd. hetgeen overigens door de 
Turkse Ambassade werd ontkend. De 
Turkse politic greep niet in. Vee! 
Grieken verlieten hetland. 71 De Arme
niers hadden echter geen land waar zij 
naar toe konden gaan. 
Terreuraanslagen op met name Turkse 
diplomaten in het buitenland waarvoor 
de verantwoordelijkheid is opgeeist door 
militante groeperingen van Armeense 
origine. worden in de Turkse pers uitvoe
rig belicht en scherp veroordeeld.K1 

De Turkse pers. 
In het belangrijke Turkse dagblad Hi.irri
yet wordt in de meeste, niet aile, art ike
len in het laatste jaar onderscheid ge
maakt tussen ASALA-Armeniers en 
Turkse Armeniers. De laatsten distantie
ren zich sterk van aile ASALA-terreur. 
die overigens uitsluitend van buiten Tur
kije komt. Regelmatig ook spreekt de 
Armeense Patriarch in Istanboel zich 
hiertegen uit. hetgeen gelukkig meestal 
ook door de Turkse kranten wordt opge
nomen.Y1 De anti-ASALA houding van 
Armeniers in Turkije is zeer goed te be
grijpen. want elke ASALA-aanslag leidt 
tot een sterk anti-Armeense houding van 
bevolking en media. 
Een aantal Armeniers in Jstanboel blijkt 
grote angst te hebben als Armenier te 
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worden herkend hetgeen o.a. blijkt uit 
Hi.irriyet van 11. 9.19R3 waarin Haci Za
hide Oz verklaart: 'Wij zijn geen Ar
meense, maar een Turkse familie'. De 
zoon van mevrouw Oz werd beschuldigd 
van hero"inehandel. hetgeen door haar 
opmerkelijk genoeg niet zo belangrijk 
wordt geacht als de beschuldiging Arme
nier te zijn. 
Uit getuigenverklaringen van Armeense 
vluchtelingen bleek dat na de ASALA
aanslag op het vliegveld van Ankara. 
waarop de Turkse pers zeer anti-Ar
meens reageerde. de politic grate aantal
len Armeniers een tijdlang vasthield en 
hen sloeg met gummiknuppels. omdat zij 
'op zoek was naar terroristen'. 

Oost- Turkije. 
In Oost-Turkije. waar honderd jaar gele
den 20 tot 4W:1: van de lokale bevolking 
Armeens was. wonen nu vrijwel geen als 
zodanig herkenbare Armeniers meer. 1111 

Hun aantal in dit dee! van Turkije is zeer 
moeilijk te schatten. Velen proberen hun 
Armeense afkomst verborgen te houden. 
De laatste Armenicrs in deze regio heb
ben het erg moeilijk vanwege verschillen
de factoren. In de lokale feodale struc
tuur worden Armeniers door Koerden 
bijna als lijfeigenen beschouwd. 111 

Familievetes treffen de Armeniers bij
zonder hard. Militairen proberen echter 
sinds september llJRO wei eigenmachtig 
Koerdisch optreden tegen te gaan. Vele 
Armeniers waren van ouds kleine hand
werkslieden. Vanwege de in de laatste 
jaren sterk toegenomen verkrijgbaarheid 
en verkoop van industriele produkten 
raakten deze steeds meer hun bestaans
mogeliikheden kwijt. 

7) De plundering werd vermcld in Het Christeliike Oosten. jrg. 31. 197'!. h1z. 191. 
R) Drs. D. Koopman in rapport Clzristeliike minderheden t·an Turkije, hoofdstuk) Vclc krantcnartikclcn 

zijn gchcc1 vcrtaa1d in de bij1agen opgenomcn. 
'!) Foreign Policy Institute. Ankara. The Armenian Issue in nine questions and 1111.1 1nT1. 1lJX2. 

10) Bliitterdes lnformationszentrwns Dritte Welt, nr. 11-l. Freiburg december 19X3. p. 29. Sim1ir. 19X2. p. 
6R6. 

11) Christian minorities of Turkey, Rapport van de Churches Committee on migrant workers in Europe. 
Brusse1 1lJ7lJ. 
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Oost-Turkije is geen rustig gebied. Nati
onalistische Koerden hebben contacten 
met Koerden in Irak en Iran. Soms vallen 
Iraaksc Koerdcn Turkse stellingen aan. 
waarbij zij gesteund worden door Turkse 
Koerden. Dit geldt o.a. voor de provincie 
Siirt. 
Het Turkse Ieger onderneemt keer op 
keer represaille-acties tegen Kocrden 
binnen en buiten Turkije. Hierbij wor
den ook Armeensc terroristen of ver
meende terroristen niet ontzien. 12 ) Een 
voorbeeld is hct Armeense dorp Acar 
( 600 inwoners) in de omgeving van de 
stad Siirt dat zomer 1983 na een mislukte 
actie van het Turkse Ieger tegen Koerden 
en Armeniers (Armeense terroristcn) in 
Irak tot de Islam is overgegaan. De be
trokkenheid van het Turkse Ieger bij de 
overgang is echter niet bewijsbaar. Val
gens het Canadees-Armeense blad Aba
ka d.d. 27.8.1983 is het onwaarschijnlijk 
dat de Armeense bevolking vrijwillig tot 
de Islam overging zoals het Turkse blad 
Glines d.d. 25.7.1983 beweerde. A is het 
juist is dat deze Armeniers inderdaad 
met geweld tot de Islam zijn bekeerd, 
dan is dit een zeer grove schending van 
het Verdrag van Lausanne. Prof. dr. J. 
D. J. Waardenburg (hoogleraar Islam. 
Rijksuniversiteit te Utrecht) liet de au
teur van dit artikel weten dat hij het niet 
voor onmogelijk houdt dat de dorpsbe
woners vrijwillig collectief tot de Islam 
zijn overgcgaan. Zij zouden dan het 
voorbecld van hun !eiders gevolgd kun
nen hcbben. hctgeen afhankelijk is van 
de clan- en stratificatie-structuur. Die !ei
ders kunnen uiteraard onder druk hun 
besluit hebben genomcn. Dit lijkt moge
lijk gelet op het gezag van dorpsleiders in 
Oost-Turkije en de ge"isoleerde positie 
van het dorp ten opzichte van de Ar
mecnse gemeenschap in lstanboel. Con
clusies ten aanzien van hetgeen zich wer-

12) Der Tagesspiegel. 31.5. 1 9~3. 

307 

kelijk heeft afgespeeld kunnen slechts na 
een zorgvuldig onderzoek ter plaatse 
worden getrokken. 13 ) 

Armenier gearresteerd. 
Op 19 oktober 1980 werd de nu 30-jarige 
Armeens-Turkse archimandriet Manuel 
Yergatian op het vliegveld van lstanboel 
gearresteerd. Na twee jaar wachten op 
een proces werd hij op 18 maart 1983 
veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf 
met hierop volgend nog vier jaar verban
ning14l. Mevr. dr. T. Hofmann van de 
Duitse organisatie 'Gesellschaft fUr die 
bedrohte Volker' is ervan overtuigd dat 
de priester deze straf niet zal overleven, 
ook omdat hij al ernstig gemarteld is. 
hetgeen door de Turkse Ambassade werd 
ontkend. Amnesty International mocht 
pastor Yergatian niet in de gevangenis 
opzoeken. Navraag bij de Turkse ambas
sade in Den Haag leerde dat Amnesty 
International of andere buitenlandse or
ganisaties (zelfs ambassades) geen men
sen in Turkse gevangenissen mogen be
zoeken. dus ook niet in dit geval. Oat is 
aileen voorbehouden aan de advocaat 
van de priester en naaste familieleden. 
Volgens de Turkse ambassade werd de 
priester veroordeeld wegens het smokke
len van verboden Armeense literatuur 
naar Turkije. Hieruit zou sympathie voor 
Armeense terroristen blijken. Yergatian 
was nooit betrokken bij enige terroristi
sche actie en hij ontkende enige sympa
thie voor Armeense terroristen te heb
ben. De Christelijke Stichting voor Hulp 
aan Gewetensvervolgden heeft in Neder
land een actie voor hem op touw gezet. 
De priester heeft al4 jaar gevangen geze
ten in de militaire Sultanahmet-gevange
nis hetgeen men, zelfs al zouden de Turk
se beschuldigingen juist zijn, al meer dan 
genoeg vindt. 
De heer Frinking. Tweede Kamerlid voor 

13) Rapport Christeliike minderheden van Turkiie. p. 26-27.162-169. 
1-+) Pogrom no. ~5. november 19~ 1 en Rapport Christeliike minderheden mn TurkiJe, p.23-2.f.160-161. 
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het CDA, vroeg de minister op 21 maart 
jl. naar zijn bemiddeling inzake priestcr 
Yergatian. De minister antwoordde dat 
zijn ministerie a! bezig is over hem infor
matie in te winnen. 

Onderwijs 
Erg bedroevend is het gesteld met het 
Armeense onderwijs in lstanboel. Er zijn 
geen Armeense scholen in Oost-Turkije. 
Als ouders hun kinderen naar een Ar
meense lagere school willen sturen. dan 
moeten zij hiervoor naar lstanbocl. Het 
lijkt er op dat de Turkse autoriteiten alles 
doen om het Armeense onderwijs langza
merhand te doen verdwijnen, dit althans 
volgens informatie verkregen uit Ar
meense en onafhankelijke bronnen. 
Meer onderzoek dienaangaande is nood
zakelijk. 
Steeds vaker wordt, blijkens ervaringen 
van Armeniers. op het persoonsbewijs 
'Christen' gezet in plaats van 'Armenier'. 
Kinderen wordt dan later op grond hier
van toegang tot een Armeense school 
geweigerd, want volgens de Turkse 
autoriteiten zijn zij niet Armeens maar 
veelal Syrisch-Orthodox. 1'1 

Kinderen overplaatsen van een Turkse 
school naar een Armeense school is sinds 
1971 vrijwel niet meer mogelijk. Dit kan 
aileen met de bijzonder moeilijk ver
krijgbare toestemming van de Turkse on
derwijsinspectie. Als Armeense ouders 
in Oost-Turkije halverwege de lagere-· 
schoolperiode hun kinderen naar een Ar
meense kostschool in Istanboel willen 
zenden, om hun een Armeense opvoe
ding te doen geven (zoals voorheen vaak 
gebeurde). blijkt dat niet meer te 
kunnen. 
De Armeense scholen hebben vanouds 
een Armeense school-directeur. be
noemd door de Armeense gemeenschap. 
Benoemingen werden echter vaak door 
de Turkse autoriteiten afgewezen. Er zijn 

nu zelfs drie scholen die door Turkse 
directeuren worden geleid. Aan clke 
school is naast de Armeensc directeur 
een Turkse onderdirecteur verbonden. 
De correspondentie van de dirccteur is 
ongeldig zonder de handtekening van de 
Turkse onderdirecteur. Het is weliswaar 
juist dat ook op Turkse scholen de direc
teur de handtekening van de onderdirec
teur nodig heeft, maar op Armeense 
scholen kan dit hinderlijk zijn voor de 
identiteit van de school en de te varen 
koers. 
Geschiedenis-onderwijs mag aileen door 
Turkse leerkrachten worden gegcven en 
dit gebeurt zeker niet in de Armeense 
taal. zoals minister Van den Brock in zijn 
beantwoording van Kamervragen stelde 
(stuknummer 17794 nr. 5. dec. 19R3). 
Onderwijs in de Armeense taal omvatte 
oorspronkelijk 20 uur per week. Dit werd 
volgens Armeense bronncn en dr. Hof
mann van de Duitse organisatie 'Gesell
schaft fi.ir bedrohte V biker" terugge
bracht naar 9 uur per week en later naar 6 
uur. Sinds 1975 wordt volgens deze bron
nen slechts 4 uur per week in de Armccn
se taallesgegevcn. Volgens informatie 
van de Turkse Ambassade in Den Haag 
echter wordt op elke Armccnse school en 
in elk leerjaar 30 uur per week les gcge
ven waarvan 19 uur in de Armeense taal 
en II uur in de Turkse taal. d.w.z. vak
ken met Armeens of Turks als medium. 
Naarmate de leerlingen de Armeense 
taal beter beheersen neemt het aantal 
uren in de kennis van de Armcense taal 
af. maar neemt het aantal uren onderwijs 
in vakken als muziek en wiskunde in de 
Armeense taal toe. Onderwijs in de ken
nis van de Armeense taal is daarom in het 
eerste lcerjaar 10 uur per week en in het 
elfde leerjaar ('highschool') 3 uur per 
week. Ook ten aanzien van het functio
neren van Armeens onderwijs blijkt 
meer onderzoek noodzakelijk. 

15) Mannileimer Morgen. 24.4.llJt\2 en gcsprek op Turkse Arnhassadc 20 rnaart llJK4. 
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In lstanboel zijn nog slechts 23 Armeense 
scholen op een bevolking van ongcveer 
45.000 Armeniers. In [()g[-1983 werden 
vijf scholen gesloten. ·wegens gebrek aan 
belangsteiling' aldus de Turkse autoritei
tcn. Minister Van den Brock schrijft in 
december: 'De hoofdreden voor het slui
ten van dric Armeense lagere scholen in 
lstanboel was het afnemende aantalleer
lingen'. Hoewel het teruglopen van het 
aantal Armeniers een rol speelt vergeet 
de minister erbij te vermelden dat dit 
afnemende aantalleerlingen mede door 
Turkse maatregelen wordt gecreeerd. De 
Armeense gemeenschap woont verspreid 
over Istanboel en de in 1975 aangenomen 
bepaling dat kindercn aileen in hun eigen 
wijk naar school mogen heeft hen zwaar 
getroffen. Een verzoek om schoolbussen 
te mogen inzetten werd door de Turkse 
autoriteiten niet gehonoreerd. 161 

Reacties op de huidige ontwikkelingen in 
Turkije 
Informatie van vele niet-gouvernemente
le organisaties als Amnesty International. 
Wereldraad van Kerken. Churches Com
mittee on Migrant Workers in Europe. 
Christelijke Stichting voor Hulp aan Ge
wetensvervolgden. Werkgroep Midden
Oosten. Gesellschaft fUr bedrohte Vi.Jlker 
en vele anderen bevestigt het beeld zoals 
dit in de vorige paragrafen is geschetst. 
Ook in hct Europees Parlement en de 
Raad van Europa blijkt men nog niet 
tevredcn met de wijze waarop Turkije 
blijkens recentc informatie met zijn min
derheden omgaat. Nederland heeft sa
men met enkele andere lidstaten een 
klacht tegen Turkije in de Raad van Eu
ropa ingediend. Deze klachL welke 

overigens niet aileen is gericht op christe
lijke minderheden in Turkije. is nog in 
behandeling. Minister Van den Broek: 
'De indiening van een statenklacht was 
en is een typisch instrument om te trach
ten. de Turkse regering niet aileen op 
haar rechten. maar ook op haar plichten 
uit de conventies te wijzen' (21 maart 
1983). 
In de op 10 april jl. aangenomen motie
Van den Bergh (PvdA) spreekt de Ka
mer als haar mening uit dat het lidmaat
schap van Turkije van de Raad van Euro
pa aileen gehandhaafd kan worden. in
dien op korte termijn in Turkije verdere 
concrete stappen worden genomen in de 
richting van een volledig herstel van de 
democratic. 
Vele niet -gouvernementele organisaties 
zijn van mening dat de oorzaken van 
zowel het vluchten van !eden van christe
lijke minderheidsgroepen als het Ar
meense terrorisme niet los te koppelen 
zijn van de behandeling van deze minder
heden in Turkije. De Turkse Ambassade 
in Den Haag is daarentegen van mening 
dat de positie van christenen in Turkije 
goed is en dat christenen die in Europa 
en ook Nederland een verzoek om 
asielverlening hebben ingediend. dit !ou
ter en aileen hebben gedaan om econo
mische redenen. Terrorisme. aldus de 
Ambassaderaad de heer Yigitbasioglu, 
wordt bevorderd door be grip te vragen 
voor de achtergronden van terroristische 
acties. 171 

De wijze waarop de Turkse Ambassade 
gereageerd heeft op het recent versche
nen rapport 'Christelijke minderheden 
van Turki je' geeft enige hoop dat een 
dialoog op gang kan komen. De Ambas-

I()) Rapport Dr. T. Hofmann. 2.5 .llJR I en Rapport Chrislcliike num/erlzedcn l'an TurkiJc. p . .lll-32. 
Opnieuw bcvestigd in bricf_dr. Hofmann d.d. 21.4.114. Zij noemt de reactie van de Turksc Ambassade 
in Den Haag ccn 'example for the courage the Turks have to lie'. 

17) De auteur voerdc vele gcsprekkcn met cen grmll aantal Armeniers en onafhankelijkc spccialisten. 
Hicrnaast wcrden ook gesprckken gevoerd over christelijkc mindcrheden van Turkije op de Turkse 
Ambassadc. Ecn conccpt-artikcl werd bcsprokcn tijdens ccn ruim 5 uur durcnd gesprek met de heer 
Yigitbasioglu op 21 maart jl. Voor bepaa!dc onderdclen hecft de Ambassade per telex informatic 
opg:c\'raagd en ontvangcn uit Ankara. 
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sade is bereid om met de samenstellers 
van het rapport in discussie te treden. AI 
maanden voor de publikatie van het rap
port was er contact met de Turkse Am
bassade. De informatie die toen van 
Turkse zijde verkregen werd, was bijzon
der summier. Nu is men bereid vragen 
ten aanzien van de positie van christenen 
in Turkije door te sturen naar Ankara. 
(Ter voorbereiding van dit artikel werd 
per telex informatie uit Ankara gevraagd 
en ontvangen welke ook in dit artikel is 
verwerkt.) Met betrekking tot het Ar
meense onderwijs in Istanboelliet de 
Ambassade weten dat wanneer van Ar
meense zijde de namen van de drie Ar
meense scholen worden gegeven die door 
een Turkse directeur in plaats van een 
Armeense directeur worden geleid. zij dit 
zal natrekken. Ook het Armeense be
richt dat Armeense scholen geen school
bussen mogen inzetten zal door de Turk
se Ambassade worden nagetrokken na
dat hierover van Armeense zijde meer 
informatie is verstrekt. Van Armeense 
zijde weet men van de contacten met de 
Turkse Ambassade. Aileen door hoor en 
wederhoor kan enig inzicht worden ver
kregen in de juiste toedracht van de be
handeling van Armeniers in Turkije.De 
Werkgroep Midden-Oosten uit Leiden 
verkeert hierbij in een zeer unieke posi
tie. Naar aanleiding van eerdere rappor
ten van mensenrechtenorganisaties bleek 
het, in tegenstelling tot het recente rap
port ··christelijke minderheden van Tur
kije' niet mogelijk de dialoog op gang te 
brengen. Misschien is deze recente Turk
se houding te verklaren uit het feit dat 
men weer graag terug wil komen in het 
Europese kamp. De Turken hechten er 
grote waarde aan bij Europa te behoren. 
Europa en in het bijzonder Nederland zal 
moeten toetsen of Turkije zich werkelijk 
houdt aan internationale verdragen die 
mede door Turkije zijn ondertekend. 
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De Turkije-nota. 
Minister Van den Broek stelt dat het 
Verdrag van Lausanne (1 Y23) de rechten 
van de Armeniers waarborgt (stuknum
mer 17794 nr. 1). In de Tweede Kamer 
werden hierover vragen gesteld (stuk
nummer 17794 nr. 3, mei 1983). In de 
vragen 71 t/m 76 werd specifiek naar de 
positie van de Armeniers gevraagd. Met 
name van belang is vraag 76: 'Wordt het 
Verdrag van Lausanne van 1 Y23 betref
fende de rechten van de Armeniers ook 
daadwerkelijk tot uitvoering gebracht?'. 
In het antwoord van de minister (stuk
nummer 177Y4 nr. 5. december 1 Y83) 
wordt de stelling van eerder genoemde 
nota herhaald zonder dit noemenswaar
dig met argumenten te ondersteunen. In 
het Verdrag van Lausanne wordt voor 
Armeniers met name vrijheid van gods
dienst en onderwijs geregeld. Niet de 
tekst van dit verdrag is disputabeL maar 
de wijze waarop dit verdrag in de prak
tijk wordt nageleefd. 
De heer Frinking, Tweede Kamerlid voor 
het CDA. vroeg de minister op 21 maart 
jl. naar de situatie van christelijke min
derheden in Zuid-Oost Anatolie. De mi
nister ontkent de berichten over een ver
minderde bescherming van overheidswe
ge zoals op pag. 46 van het rapport 
'Christelijke minderheden van Turkije· 
genoemd. De schrijver van het betreffen
de hoofdstuk baseerde zich op informatie 
naar aanleiding van een recent bezoek 
van enkele Turks sprekende Nederlan
ders aan dit gebied. De minister gaf niet 
aan op welke bronnen zijn informatie 
gebaseerd is. 
Minister Van den Broek houdt nog 
steeds vast aan Istanboel als een zgn. 
binnenlands vluchtalternatief. echter al
weer zonder aan te geven waar hij zijn 
standpunt op baseert. Dit is van be lang 
omdat a! jaren lang door onderzoekers 
en juristen wordt aangetoond dat Istan
boel niet als vluchtalternatief kan worden 
aangemerkt. De heren Frinking (CDA) 
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en Schutte (GPV) wezen de minister op 
recente uitspraken van Duitse gerechts
hoven waaruit bleek dat lstanboel als 
vluchtalternatief niet acceptabel is. Na 
enig aandringen zegde de minister toe de 
uitspraken van de Duitse gerechtshoven 
nader te zullen onderzoeken. 

Het asielbeleid inzake Armeniers. 
V66r de bespreking van de nota van mi
nister Van den Brock in de Tweede Ka
mer op 21 maart jl. heeft het Ministeric 
van Justitie een aantal Armeense vluch
telingen op basis van deze Turkije-nota 
uitgewezen. want. zo luidt de stelling: 
'Als het Verdrag van Lausanne de rech
ten van de Armeniers in Turkije waar
borgt. dan hebben Armeniers uit Turkije 
geen rcden om hun land te verlaten en 
kunnen zij dus Nederland worden uitge
wezen'. 
Hct lijkt niet waarschijnlijk dat asielmo
ticven van Armcniers altijd van geval tot 
geval worden beoordeeld. Hoe zou dit 
ook kunnen. als binnen drie weken na het 
gesprek met de contactambtenaar de 
mcnsen al een negatieve beschikking ont
vangen en kort daarna worden uitgewe
zen. Snelle bcslissingen zijn toe te jui
chen. doch als ze negatief uitvallen 
dienen mogelijkheden open te staan om 
herziening aan te vragen of tegen nega
tievc beslissingen in beroep te gaan. Uit 
deze gang van zaken blijkt dat dezc toen 
niet aangenomen Turkije-nota zijn scha
duw al vooruit wicrp op het vluchtelin
gen-bcleid van het Ministerie van Jus
titie. 
Hct ministerie stclde op 6 december 1983 
in een beschikking dat uit onlangs inge
wonnen informatie (via het Ministerie 
van Buitcnlandse Zaken) blijkt: 
- dat voor de christenen in Turkije de 
levensomstandigheden na de machts
overname van september 1980 zijn verbe
terd en hun gemeenschap aile(!) vrijhe-
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den geniet; 
- dat scholen. kerken. seminaries en 
kloosters normaal functioneren en chris
telijke literatuur vrijelijk verkrijgbaar is: 
- dater geen aanwijzingen zijn dat onder 
de huidige omstandigheden van de zijde 
van de Turkse autoriteiten in Turkije on
voldoende bescherming tegen de peste
rijen van mede-landgenoten wordt ge
geven; 
- dater evenmin aanleiding besta<~t om 
a an tc nemen dat het en kcl behoren tot 
de Armeense bevolkingsgroep leidt tot 
maatregclen van vervolging in de zin van 
het vluchtelingenverdrag van Geneve 
d.d. 28 juli 1951 van de kant van de 
Turkse overheid. 
Ambtenaren van hetzelfde Ministerie 
van Justitie verklaarden dat Turkije v66r 
1980 een chaos was en dat Armeniers in 
met name Oost-Turkije nauwelijks kon
den Ieven. V66r 1980 was men echter 
ook niet van zins Armeense vluchtelin
gen uit Turkije toe te Iaten. Zoekt het 
Ministerie van Justitie soms argumenten 
om een toestroming van vluchtelingen 
naar Nederland te voorkomen? Het is 
mogelijk dat niet aile Armeniers als 
vluchteling kunnen worden gezien en 
zelfs niet dat allen voor toelating op hu
manitaire gronden kunnen worden ge
kwalificeerd, maar een voorzichtiger aan
pak lijkt toch wei gewenst. 

Een alternatief 
Nederland voert een restrictief vreemde
lingenbeleid. Daarvan is de toelating van 
vluchtelingen uitgezonderd. Het begrip 
vluchteling wordt hierbij wei bijzonder 
eng gelnterpreteerd. In het CDA-ver
kiezingsprogram bepleit het CDA een 
ruimhartig toelatingsbeleid ten aanzien 
van vluchtelingen. Het is buitengewoon 
moeilijk voor Armeniers uit Turkije om 
in Nederland toegelaten te worden. Dit 
geldt overigens niet aileen voor Armeen-

1K) I !anJclingcn TwccJc Kamer Jcr Stater• ()._dcraaL UCV 72. 21 maart 1LJK4. p.l7. 
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se vluchtelingen, maar ook voor vluchte
lingen uit andere Ianden. Een ruimhartig 
toelatingsbeleid dient in te houden: een 
serieus onderzoek, geen negatief voor
oordeel, het heroverwegen van het bin
nenlands vluchtalternatief en voor de via 
Belgie gekomen asielzoekers niet te rigi
de toepassing van de regel van hetland 
van eerste opvang. 
Het argument van het binnenlands 
vluchtalternatief speelt met name een rol 
bij het niet toekennen van de A-status, 
de 'zuivere' vluchtelingenstatus. Aan 
christenen uit Turkije is tot nu toe aileen 
de B-status als asielgerechtigde om klem
mende redenen van humanitaire aard 
toegekend. 
De minister van Buitenlandse Zaken zou 
gevraagd moeten worden in overleg met 
zijn collega van het Ministerie van Justi
tie te bevorderen dat verzoeken om toe
lating in verband met gezinshereniging 
soepel worden behandeld wanneer het 
betreft de laatste !eden van families die 
hun basis in Turkije hebben verloren en 
die nu overwegend in Nederland zijn ge
vestigd. 
Voor verruimde gezinshereniging kun
nen gezinsleden van een in Nederland 
verblijvende vreemdeling, die noch zijn 
echtgeno( o )t( e) noch zijn minderjarig 
kind zijn. in aanmerking komen. De 
staatssecretaris van Justitie stelt (in stuk
nummer 17984, 30.6.1983 ): 'Een van de 
vereisten is dat zij in hetland van her
komst feitelijk tot het gezin behoorden 
en dat zij geheel afhankelijk waren van 
de gene bij wie verblijf wordt beoogd'. 
In deze benaderin!! houdt de staatssecre-
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taris geen rekening met het be lang van de 
zgn. 'extended family' (groot-familie, 
met ooms, tantes. neven en nichten) in 
Turkije. Aileen in een 'extended family'
structuur is er een kans dat gezinnen zich 
in Turkije kunnen handhaven. Door het 
uiteenvallen van de extended families, 
mede door toelating van enkele gezinnen 
in Nederland, kunnen de resterende ge
zinnen in Turkije zich buitengewoon 
moeilijk meer handhaven. In zulke geval
len zou de minister het uitgangspunt van 
hetland van eerste opvang niet formeel 
rigide maar ruim moeten hanteren. Een 
land waarin men aileen in transit heeft 
verbleven mag niet als land van eerste 
opvang worden gekenmerkt zoals de heer 
Buikema opmerkte. Dit is helaas ver
schillende malen wei gebeurd. 1

'
11 

Uit het bovenstaande blijkt dat een be
oordeling van de situatie in Turkije voor 
Armeniers. en ook vluchtelingen beho
rende tot andere bevolkingsgroepen in 
dit land, van groot belang is in het Neder
landse toelatingsbeleid. Daarom ook is 
de Turkije-nota van minister Van den 
Broek van zo'n groot belang. 
De beantwoording van Kamervragen ten 
aanzien van Armeniers door de minister 
is helaas onzorgvuldig gebeurd. De heer 
Frinking sprak op 21 maart in de Tweedc 
Kamer terecht over 'een vlak stuk'. 'De 
CDA-positie', aldus Frinking, 'kan wor
den gekenschetst als kritisch solidair. 
Turkije, nog steeds in een overgangssitu
atie. moet op de goede weg worden ge
bracht'.2111 

19) Zie hiervoor ook hoorastuk !I 'Asiclverlening na sqnemner 1'11"\\1 m net rapport ( nmleltfke nutulerile
den van Turkife. Mr. L. Takkenherg van de Vereniging Vluchtelingcnwerk Nederland lc\crt kritick ten 
aanzien van het Ncder1andsc beleid. Van he lang zijn ook de rcccntc ont\\·ikkclingen in de jurisprudcn
tie in de Bondsrcpubliek Duitsland. heschrevcn door mr. M. de Blois \an de Rijksunivcrsitcit Lcidcn 
Minister Van den Broek hccft hiervoor hii de bchandcling van de Turkijc-nota ccn afzondcrlijkc 
notitic toegezcgd. Dit onderwcrp is ookala an de orde gesteld door mr. J Buikema. lid T\\ cede 
Kamerfractie voor het CDA in de UCV over de Evaluatic \an het nccmdclingcnbclcid op I maart 
19R2.mede naar aanlciding van cen artikcl van mr. R. Fcrnhout in hct Nedcrlands Juristcnblad d.d. 

14.11.19Rl. 

20 Hande1ingen Tweede Kamer de Staten Generaa1, UCV 72, 21maart 1984, p. 4. 
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Hoe verder? 
Kritiek op Turkije blijft nodig. Hiernaast 
is het echter ook nodig de Turkse argu
menten en informatie in de overwegingen 
te betrekken. Armeense en Turkse infor
matie kan niet aileen ten aanzien van de 
volkerenmoord. maar ook met betrek
king tot de huidige ontwikkelingen zeer 
verschillend zijn. Informatie van beide 
zijden dient voortdurend te worden nage
trokken. Belangrijk is een voorstel om 
aan de Leidse Universiteit een Turkije
documentatiecentrum te starten. Meer 
onderzoek naar de positie van christenen 
in Turkije is hard nodig en van groot 
belang voor de houding van Nederland 
ten opzichte van nieuwe asielzoekers uit 
Turkije en de Turkse overheid. Dit on
derzoek. aldus de Utrechtse hoogleraar 
Waardenburg. zou juist in Leiden gesti
muleerd kunnen worden omdat Leiden. 
als enige universiteit in Nederland. be
schikt over goed ge·informeerde en gedo
cumenteerde docenten Turks en Ar
meens. Een onderzoek. door mensen met 
wetenschappelijke capaciteiten. dat zo
wel objectief is als kans van slagen wil 
hebben. kan het best de volgende uit
gangspunten hanteren: 
- afwijzing van elke vorm van militair 
geweld of vormen van terreur als oplos
sing van problemen. 
- afwijzing van elke Armeense claim op 
delen van Turkije. 
- afwijzing van elke vorm van Turkse 
schendingen van internationale verdra
gen. w.o. met name het Verdrag van 
Lausanne. inzake rechten van minder
heden. 
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Tot op heden hebben Armeense en Turk
se onderzoekers zich helaas te vaak ge
roepen gevoeld om aileen de eigen stand
punten te verdedigen. Juist Nederland. 
de Nederlandse overheid. het CDA. zou 
door middel van het stimuleren van bo
vengenoemde studie een bijdrage kun
nen leveren aan een minder harde opstel
ling van Turken en Armeniers jegens el
kaar. Het opzetten van een studie biedt 
mogelijkheid informatie van beide partij
en te ontvangen. Deze partijen dienen 
dan ook met elkaars gegevens geconfron
teerd te worden. Meer kennis van elkaars 
standpunten en beweegredenen kan lei
den tot meer be grip jegens elkaar. het
geen de positie van de Armeense restge
meenschap in Turkije kan verbeteren en 
de voedingsbodem voor Armeense terro
risten kan wegnemen. En last but not 
least kunnen de Ministeries van Buiten
landse Zaken en Justitie er hun voordeel 
mee doen in de beoordeling van de posi
tie van Armeniers in Turkije. 

Voor meer informatie over dit onder
werp zie ook de CDJA-publikatie Chris
telijke minderheden in het Midden-Oosten 
van de heren drs. R. Dercks en H. de 
Jong. Den Haag. 1982. 


