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V V 

Dee vervolging van de Armeniërs 
inn het Ottomaans-Turkse rijk, 

1894-1922 2 

(..)) the whole history of the human race contains no such horri-
blee episode as this. The great massacres and persecutions of the 
pastt seem almost insignificant when compared with the suffe-
ringss of the Armenian race in 1915. 

HENRYY MORGENTHAU, 1918 

Werr redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? 
ADOLFF HITLER, I939 

I .. INLE ID ING : DE ARMEENSE GENOCIDE EN EEN 

VISI EE OP VERVOLGING 

Tussenn 1894 en 1922 hebben in het Ottomaans-Turkse rijk naar schat-
tingg anderhalf miljoen Armeniërs door vervolging, deportatie en mas-
samoordd het leven verloren. Gerekend tegen een totale Armeense be-
volkingg binnen het rijk van circa tweeënhalf miljoen betekent dat dat 
omstreekss 60% van alle Armeniërs is omgekomen. Het grootste aantal 
slachtofferss is gevallen in 1915 en 1916, waarschijnlijk tussen de acht-
honderdduizendd en ruim een miljoen mensen. Eén- a tweehonderd-
duizendd zijn gedood tijdens een reeks georganiseerde pogroms tussen 
18944 en 1896 en bij een massaslachting in en nabij de stad Adana in Ci-
liciëë in het zuidoosten van Turkije in april 1909. De overigen zijn om-
gekomenn tijdens episoden van vervolging tussen 1917 en 1922.' Met de 
beëindigingg van het Ottomaanse rijk en de stichting van de Turkse Re-
publiekk door Mustafa Kemal (Atatürk) in 1922-1923, de internationale 
erkenningg van de Turkse soevereiniteit binnen de nieuwe Turkse gren-
zen,, en de externe en interne restabilisering van Turkije, kwam tenslot-
tee een einde aan de vervolgingen. 

Zowell  in Turkije zelf als in internationaal verband werden na 1918 
verschillendee pogingen ondernomen degenen die als voornaamste ver-
antwoordelijkenn en daders bij de vervolgingen betrokken waren, te be-
rechten.. Een aantal van hen werd ook bij verstek veroordeeld, maar 
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uiteindelijkk bleven zij onbestraft.1 In de daaropvolgende decennia wer-
denn de vervolgingen in het publieke bewustzijn verdrongen en tot op 
hedenn is in Turkije waar het de genocide van de Armeniërs betreft een 
'ontkenningssyndroom'' dominant.3 In West-Europa bestond vanaf 
hethet laatste kwart van de 19e eeuw tot in de jaren '20 van de vorige eeuw 
eenn grote publieke interesse voor de lotgevallen van de Armeniërs, 
maarr daarna ging deze belangstelling verloren en niet ten onrechte is 
well  gesproken van de 'vergeten' genocide. De voornaamste vragen in 
ditt hoofdstuk zijn: onder welke condities is de vervolging van de Ar-
meniërss mogelijk geweest, en waarom en hoe hebben deze vervolgin-
genn zich voorgedaan? Alvorens daarop in te gaan, worden echter aller-
eerstt enkele elementaire theoretische uitgangspunten voor een visie op 
vervolgingg geschetst. 

Vervolgingg en vernietiging van bevolkingsgroepen en minderheden is 
inn de geschiedenis van de mensheid zowel een uitzonderlijk als een 
weerkerendd verschijnsel. Gevallen van collectieve vervolging en massa-
moordd zijn bekend uit alle grote beschavingen, uit imperia vanaf de 
oudheidd tot in de 20e eeuw, uit dynastieke en nationale staten, uit pre-
industriëlee en industriële maatschappijen, uit 'pre-moderne' en 'mo-
derne',, en uit kapitalistische en communistische samenlevingen. Ver-
volgingg is dus niet beperkt tot een min of meer duidelijk af te 
bakenenn type samenleving, een persecuting society, noch in het bijzon-
derr kenmerkend voor een bepaald historisch stadium, zoals modern-
ity*ity*  Maar dat betekent uiteraard niet dat de historisch veranderlijke 
conditiess van politiek en economie, van sociale organisatie en bevol-
kingssamenstelling,, cultuur en civilisering niet relevant zouden zijn. 
Integendeel:: de aard en het verloop van elk specifiek geval van groeps-
vervolgingg zijn gerelateerd aan de aard en ontwikkeling van de gehele 
samenlevingg waarin die vervolging plaatsvindt. Zo bezien is elk geval 
vann vervolging ook uniek en kan het slechts begrepen worden door het 
tee plaatsen binnen de context waarvan het deel uitmaakt.5 

Aann de andere kant gebruiken we niet voor niets hetzelfde begrip 
'vervolging'' voor gebeurtenissen en verschijnselen die weliswaar in vele 
opzichtenn uiteenlopen maar waarin we toch zoveel overeenkomsten 
menenn te onderkennen dat we ze onder dezelfde noemer brengen. De 
aardd en het verloop van groepsvervolgingen kennen een aantal soort-
gelijkee regelmatigheden en ook zijn er overeenkomsten in de condities 
waaronderr vervolgingen plaatsvinden. In dit hoofdstuk en het volgen-
de,, over de vervolgingg van de Joden in Duitsland tussen 1933 en 1939, 
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iss het de bedoeling iets van die regelmatigheden en condities op te spo-
ren. . 

Doorr vanuit vergelijkend historisch-sociologisch perspectief in te 
gaann op deze beide pogingen tot nagenoeg totale genocide in de eerste 
helftt van de 20e eeuw, wordt allereerst getracht inzichten te verwerven 
diee ons in staat stellen beter te 'begrijpen' wat er in het recente verleden 
iss gebeurd.6 Daarnaast kunnen die inzichten gebruikt worden voor het 
onderzoekk van andere gevallen van groepsvervolging en massamoord 
diee zich in de tweede helft van de vorige eeuw op vele plaatsen in de 
wereldd hebben voorgedaan en kunnen zij op den duur misschien bij-
dragenn aan het eerder onderkennen en voorkomen van potentieel ge-
nocidalee ontwikkelingen in de toekomst.7 

Doorr de gekozen historisch-sociologische benadering worden belang-
rijkee aspecten van de genoemde vervolgingen onderbelicht. De vervol-
gingenn van de Armeniërs en de Joden behoren tot de grootste politieke 
misdadenn en catastrofes uit de menselijke geschiedenis. Hun kolossale 
omvang,, de wijdvertakte organisatie en het complexe verloop van de 
vervolgingen,, de wijzen waarop als laatste stadium van de vervolging 
dee gewelddadige vernietiging plaatsvond, de grote snelheid waarmee 
ditt gebeurde, en de verschillende maar uiteindelijk voor bijna alle ver-
volgdenn helse ervaringen, stellen iedereen die probeert zich een voor-
stellingg te maken van het geheel voor grote problemen. Problemen die 
zowell  intellectueel zijn als politiek, moreel en emotioneel. 

Bijj  elke benadering en iedere verwoording is selectiviteit onvermij-
delijkk en dat brengt met zich mee dat andere belangrijk te achten 
kantenn en gezichtspunten buiten beeld blijven.8 Dat risico wordt gro-
terr naarmate meer geabstraheerd wordt van tijd en plaats en naast 
specifiekee vragen over het 'hoe' van vervolgingen algemenere vragen 
wordenn gesteld over het 'waarom' van vervolgingen en de veelomvat-
tendee condities waaronder zij hebben kunnen plaatsvinden. Meer 
dann bij ander historisch-sociologisch onderzoek speelt ook de span-
ningg tussen distantie en betrokkenheid een rol. Een aanzienlijke mate 
vann distantie is onmisbaar — om kennis te kunnen blijven nemen van 
dee beschikbare feiten, na te denken over vragen en antwoorden, en 
afstandd te bewaren van een politiek-moreel vertoog dat wel emotio-
neell  bevredigend kan zijn maar vaak minder verhelderend is. Maar 
evenn onmisbaar is betrokkenheid - als fundamenteel gevoel van res-
pectt voor al diegenen die te gronde zijn gericht, als drijfkracht voor 
hett denken en de sociologische verbeelding, en als afweer tegen zich 
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somss opdringend cynisme. Dat gevoel kan ook dienen als kompas bij 
hett denken. 

Dee blijvende spanningen tussen distantie en betrokkenheid kunnen 
resulterenn in een paradoxale gewaarwording: van tijd tot tijd kan de 
gewaarwordingg dat een vervolging intellectueel doorgrond kan wor-
den,, doorkruist worden door het verlammende gevoel 'er niets van te 
begrijpen'.99 Bijvoorbeeld bij kennisname van gedetailleerde feiten die 
dee monsterlijkheid van het georganiseerde sadisme, dat ook besloten 
ligtt in vervolgingen, indringend duidelijk maken, en die ook degene 
diee zich al uitvoerig verdiept heeft in de vervolging toch weer opnieuw 
sprakelooss kunnen achterlaten. In zekere zin is dat goed: het in stand 
houdenn van het vermogen om geschokt te worden is een passend ver-
weerr tegen de risico's van emotionele vereelting, morele slijtage en po-
litiekk quiêtisme. Mede daarom is er wel voor gepleit in de studie van 
vervolgingg de aandacht vooral te richten op ervaringen van de vervolg-
denn en inmiddels is, zoals bekend, een zeer omvangrijke literatuur ont-
staann waarin door overlevenden en anderen verslag wordt gedaan van 
diee ervaringen. Dat in het volgende die ervaringen slechts in enkele 
voorbeeldenn en fragmenten naar voren komen, vloeit voort uit een an-
derss gerichte vraagstelling. Het doel is niet primair een beschrijving te 
gevenn van ervaringen van de vervolgden - voorzover dat al mogelijk is 
-- maar om meer zicht te krijgen op de genese en ontwikkeling van 
processenn van vervolging. De lezer dient evenwel voor ogen te houden 
datt tijdens vervolgingen grote aantallen mensen, collectief en indivi-
dueel,, door andere mensen hun vrijheid wordt ontnomen, dat ze door 
diee anderen ontrecht, onteerd en vernederd worden, verdreven wor-
denn uit hun woonplaatsen, ontdaan worden van hun menselijke waar-
digheid,, beroofd van hun bezittingen, mishandeld, verkracht, gemar-
teldd en gedood worden. 

Alss een eerste elementair uitgangspunt is het zinvol 'vervolging' te on-
derscheidenn van 'oorlog' en 'burgeroorlog', al kan er sprake zijn van 
nauwee samenhangen tussen deze verschijnselen. De gangbare moder-
nee betekenis van 'oorlog' verwijst naar internationale, tussenstatelijke 
conflictenn waarbij bewapende legermachten met elkaar strijden. Bij 
'burgeroorlog'' - vaak een verwarrend en anachronistisch begrip door 
dee associaties die het oproept met 'burgers' en 'burgerschap' terwijl 
daarvann dikwijls geen sprake is - gaat het om gewelddadige strijd tus-
senn twee of meer bewapende en georganiseerde groepen binnen een 
landd dat voorheen door één staatsverband omspannen werd.10 Anders 
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dann bij oorlog en burgeroorlog zijn bij collectieve vervolging de ver-
volgerss doorgaans wél gewapend en georganiseerd maar zijn de ver-
volgdenn nauwelijks of niet bewapend, noch in militair verband geor-
ganiseerd.. Collectief gewapend verzet vanuit de groep der vervolgden 
iss uitzonderlijk, al komt het soms voor. 

Dee term Vervolgen' wordt hier gebruikt in de zin van 'met vijandige 
bedoelingenn najagen of volgen', en daarin liggen al enkele fundamen-
telee vooronderstellingen besloten. Vervolgen speelt zich af tussen men-
sen,, het is een sociaal verschijnsel, vervolging is iets dat sommige men-
senn doelbewust en in georganiseerd verband onder bepaalde 
omstandighedenn andere mensen aandoen. Het verdient aanbeveling te 
denkenn in termen van een proces van vervolging: het met vijandige be-
doelingenn najagen kent een min of meer duidelijk gemarkeerd begin, 
eenn gestructureerd verloop en een aanwijsbaar einde. Vervolging ont-
staatt niet zo maar plotseling en spontaan: als elk ander complex sociaal 
process vloeit het voort uit voorafgaande processen en omstandighe-
den,, is het daar in brede zin een functie van. Verheldering van een ver-
volgingsprocess vereist dan ook onder meer onderzoek van anteceden-
ten. . 

Hett op gang komen van een vervolgingsproces kan in eerste instan-
tiee begrepen worden als gevolg van doelbewust genomen besluiten van 
eenn politieke en/of militaire elite die het machtsdomein waarbinnen 
dee vervolging plaats heeft tot op zekere hoogte beheerst. Dit uitgangs-
puntt — een handelingsperspectief— kan fungeren om het begin en ten 
delee ook het verloop van een vervolgingsproces te beschrijven en te 
verklaren,, maar het roept ook vragen op naar voorafgaande condities 
waaronderr dergelijk handelen mogelijk is. Bijvoorbeeld: wat is de aard 
vann een dergelijke elite, hoe heeft die elite haar machtspositie verwor-
ven,, wat zijn de motieven om te besluiten tot vervolging en onder 
welkee omstandigheden kunnen dergelijke beslissingen genomen wor-
den?? En ook: wat is de aard van het machtsdomein waarbinnen de ver-
volgingg plaatsvindt en hoe heeft dat machtsdomein zich ontwikkeld 
voordatt een proces van vervolging op gang kan komen? 

Welkee groepen of minderheden het slachtoffer worden van vervol-
gingg hangt in hoge mate af van de perceptie, het wereldbeeld en de 
ideologiee van de besluitvormende elite, maar meestal gaat het om 
groepenn die onder bepaalde omstandigheden als bedreigend worden 
ervaren.. Deze perceptie kan tot op grote hoogte losstaan van enige 
werkelijkee dreiging, zoals het gedrag van een paranoïde persoon niet 
afgestemdd is op een realistische betekenisgeving van de wereld om hem 
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heen.. Om dergelijk gedrag te kunnen begrijpen, is het evenwel nodig 
dee paranoïde betekenisgeving zo goed mogelijk te doorgronden. Om 
dezelfdee reden is het noodzakelijk de perceptie van de elite die besluit 
tott vervolging in de beschouwing te betrekken. 

Dee context van een vervolging wordt in de ruimste zin gevormd 
doorr het geheel aan menselijke samenlevingen op mondiaal niveau. 
Ditt integratieniveau is ongetwijfeld van belang: een specifiek geval van 
vervolgingg binnen een bepaalde samenleving hangt meestal nauw 
samenn met de relaties tussen die samenleving en andere samenlevin-
gen.. Zowel het begin, het verloop, als het einde van een vervolging zijn 
doorgaanss verbonden met veranderingen in die relaties en worden er 
medee door bepaald. Naarmate in de loop van de mensheidsgeschiede-
niss het geheel aan politiek-militaire, economische en sociaal-culturele 
vervlechtingenn tussen samenlevingen toeneemt, wordt dit niveau ook 
belangrijkerr voor het begrijpen en verklaren van vervolgingen. Maar 
eenn lager integratieniveau is daarvoor vooralsnog van veel groter ge-
wicht:: het niveau van het machtsdomein, meestal een staat, waarbin-
nenn de vervolging zich voordoet. Een vervolgingsproces is overwegend 
gebondenn aan een bepaald territorium waarvan de grenzen samenval-
lenn met de grenzen van de soevereiniteit en het machtsbereik van de 
betrokkenn staat. Binnen die grenzen speelt de vervolging zich af en zijn 
vervolgerss en vervolgden aan elkaar gebonden. Daarbuiten worden 
vervolgdenn vluchtelingen en verliezen vervolgers goeddeels hun macht. 

Eenn laatste veronderstelling die in de term Vervolgen' besloten ligt, 
iss dat er sprake is van vijandige bedoelingen van de kant van de vervol-
gers.. Die bedoelingen kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer hun 
machtsmiddelenn superieur zijn of worden aan die van de vervolgden. 
Zoo bezien, is vervolging een proces waarin de machtsbalans tussen ver-
volgerss en vervolgden zich steeds verder wijzigt ten voordele van de eer-
stenn en ten nadele van de laatsten. Een sociologische analyse van deze 
verschuivendee machtsbalans is mogelijk door de machtsbronnen waar-
overr beide kunnen beschikken vergelijkend in ogenschouw te nemen. 
Hoee is de verdeling van de beschikking over bestaansmiddelen, or-
ganisatiemiddelen,, oriëntatiemiddelen, geweldsmiddelen en andere 
machtsbronnen?? Toegang tot en enige beschikking over de centrale 
staatsmacht,, in het bijzonder over de daaronder ressorterende gewelds-
middelen,, lijken hierbij het meest doorslaggevend. 

Hoeverr de machtsbalans ten ongunste van de vervolgden doorslaat, 
looptt uiteen. Vervolging kan in vele verschillende gedaanten tot uiting 
komenn en variëren van bedreiging, intimidatie en terrorisering tot col-
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lectievee verdrijving en systematische massamoord. In een vervolgings-
process kunnen de vervolgden meestal hun eigen bescherming in steeds 
geringeree mate waarborgen, hun kwetsbaarheid neemt toe en daarmee 
hunn afhankelijkheid, totdat zij ten slotte nagenoeg geheel weerloos 
kunnenn worden. De toename van weerloosheid kan op zichzelf de ver-
volgerss aanzetten tot verdere stappen in het vervolgingsproces. In de 
meestt extreme gevallen van vervolging is het ombrengen van de ver-
volgdenn zowel de meest dramatische manifestatie van de macht van de 
vervolgerss als van de onmacht der vervolgden. 

Ui tt een deel van de literatuur over vervolgingsprocessen komt soms 
impliciet,, soms expliciet, een ideaal-typische sequentie van fasen bin-
nenn een vervolgingsproces naar voren. Globaal gaat het om een vijftal 
fasen:: identificatie van de te vervolgen groep, segregatie of isolering 
vann de vervolgden, onteigening van bezittingen, concentratie, en ver-
nietiging.""  Mits voorzichtig in heuristische en attenderende zin gehan-
teerd,, in combinatie met inzichten in de verschuiving van machtsver-
houdingenn binnen elke fase, kan dit model gebruikt worden om het 
gestructureerdee verloop van vervolgingsprocessen verder te doorgron-
den. . 

Dee ontwikkeling van een vervolgingsproces kan, zoals gezegd, in 
eerstee instantie weliswaar beschouwd en begrepen worden als gevolg 
vann besluiten van een machthebbende elite, maar eenmaal op gang ge-
bracht,, krijgt een vervolgingsproces een eigen dynamiek die, in tweede 
instantie,, nadere beschouwing en verklaring vereist. Eenmaal op gang 
gekomen,, roept het bijvoorbeeld naast bedoelde ook allerlei onbedoel-
dee en onvoorziene reacties en gevolgen op, en kan het ook al snel ten-
derenn naar onomkeerbaarheid en naar 'cumulatieve radicalisering'.11 

Alss elk ander veelomvattend sociaal proces is het opgebouwd uit de 
vervlechtingenn van vele honderdduizenden, zo geen miljoenen, han-
delingenn van even zovele mensen op verschillende niveaus van integra-
tie,, waarbij de meesten een beperkt inzicht hebben in het geheel en 
slechtss in geringe mate in staat zijn het proces te beïnvloeden. Het is 
niett aannemelijk dat alle direct en indirect betrokkenen bij een vervol-
gingsprocess — vervolgden, vervolgers en allen die verder deel uitmaken 
vann de samenleving waarin de vervolging plaatsvindt zonder daar 
rechtstreekss aan deel te nemen - het gehele proces, of zelfs maar een 
flinkflink  deel daarvan, kunnen overzien en naar betekenis kunnen schat-
ten.. Dit uitgangspunt impliceert ook de volgende overwegingen. 

Err kan geen twijfel over bestaan dat vervolgingen gemotiveerd wor-
denn door vijandige intenties — de vervolging zelf is daar het bewijs van 
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—— maar dat betekent niet dat allen die op een of andere wijze door hun 
handelenn actief bijdragen aan vervolging ook altijd persoonlijk door 
vijandigheidd en haat gemotiveerd worden. Mensen kunnen om uit-
eenlopendee redenen aan vervolging deelnemen, als zij er al een bewus-
tee voorstelling van hebben en als zij al beseffen dat hun daden deel uit-
makenn van het proces. Degenen die bedreigd worden door vervolging 
kunnenn daar heel verschillend op reageren, en wanneer zij al beseffen 
datdat zij met levensbedreigende vervolging te maken hebben, is het toch 
ookk voor hen niet mogelijk met zekerheid vast te stellen wat de toe-
komstt zal brengen. En ook voor hen die nabij de vervolging verkeren 
zonderr er rechtstreeks bij betrokken te zijn — de bystanders, met een 
woordd van Raul Hilberg - geldt dat zij verschillend kunnen reageren: 
vann een afwachtende, neutrale of onverschillige houding, tot en met 
vlucht,, hulp aan de vervolgden, actief verzet, of meer of minder be-
wustt profiteren van de ontwikkelingen.13 

Maarr hoe dit in specifieke gevallen ook zij, wanneer een vervol-
gingsprocess teweeg is gebracht, krijgt het een eigen dynamiek met al-
lerleii  vormen van dwang waaraan vele betrokkenen zich dan vaak nau-
welijkss meer kunnen onttrekken. Uiteraard laat dit onverlet dat 
degenenn die uit de aard van hun machtspositie een vervolgingsproces 
voorbereiden,, plannen, op gang brengen, coördineren en doen door-
voerenn — en het dus ook in grote trekken kunnen overzien en sturen -
datdat wil zeggen: zij die binnen de relevante maatschappelijke hiërar-
chieënn de voornaamste functies bezetten, verantwoordelijk gehouden 
kunnenn worden voor hun daden.14 

Mett behulp van deze uitgangspunten wordt in het volgende inge-
gaann op de vervolging van de Armeniërs in het Ottomaans-Turkse rijk. 
Omm de context van die vervolging te verduidelijken, wordt eerst een 
schetss gegeven van de genese van het Ottomaanse rijk en de positie 
vann de Armeniërs binnen dat rijk. 

2.. DE O N T W I K K E L I N G VAN H ET OTTOMAANSE RIJK EN DE 

POSIT IEE VAN ARMENI Ë EN DE ARMENIËRS 

Hett Ottomaanse imperium, dat in de 16e eeuw onder sultan Suley-
mann I (1520-1566) in vele opzichten zijn grootste macht bereikte, was 
vanaff  het einde van de 13e eeuw door veroveringen en verdragen ge-
groeidd vanuit een betrekkelijk klein prinsdom in het westen van Anat-
oliëë onder heerschappij van de tribale leider Osman. De door hem ge-
vestigdee dynastie regeerde ruim 600 jaar over het rijk dat tot 1923 zijn 
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naamm droeg. Het prinsdom was één van een tiental zogeheten ghazi-
prinsdommenn in Anatolië waar van oorsprong nomadische Turkse 
pastoralistenn en krijgers zich in de 13e eeuw voorlopig gevestigd had-
den. . 

Dee Turken behoorden tot de nomadische volkeren van de centrale 
Euraziatischee steppe die na de eerste eeuwen van de jaartelling vanuit 
dee grensgebieden met China, Turkestan en Mongolië van tijd tot tijd 
westwaartss trokken. Levend in tenten, met paarden en kamelen als rij -
enn lastdieren, waren zij eraan gewend in seizoensmigratie met hun 
kuddenn rond te trekken over grote afstanden van vaak vele honderden 
kilometers.. In stamverbanden, in tijden van oorlog soms samengaand 
inn grotere losse tribale federaties, leefden zij in concurrentie met elkaar, 
onderr meer om weidegronden en water. Deze nomadische pastoralis-
tenn waren ook uiterst mobiele en geharde bereden krijgers die in grote 
horden,, nauwelijks bepantserd en slechts licht bewapend met pijl en 
boog,, eeuwenlang periodiek in staat bleken zeer destructieve rooftoch-
tenn over lange afstanden te ondernemen tegen verder ontwikkelde se-
dentairee samenlevingen in het Verre Oosten, het Midden-Oosten en 
hett Westen.1S 

Dee Turkse stammen die onder leiding van hoofden van de zogehe-
tenn Seldjoek clan in de 8e eeuw naar het westen trokken, wisten de 
stadd Samarkand te veroveren en vestigden van daaruit een rijk over het 
westenn van Centraal-Azië. Ze stuitten daarbij op het islamitische Ara-
bischee rijk dat zich vanuit het Arabisch schiereiland in de 7e en 8e 
eeuww juist in noordelijke en oostelijke richting over een groot deel van 
Perziëë had uitgebreid. Behalve tot oorlog leidde deze confrontatie op 
termijnn ook tot een zekere symbiose: tussen beide rijken, grofweg tus-
senn pastoralisten en sedentaire boeren, kwamen handelsbetrekkingen 
tott stand, de Arabische islamisering van de Turken kwam op gang, en 
tott moslim bekeerde Turken verwierven, deels vanwege hun martiale 
kwaliteiten,, als hooggeplaatste slaven militaire en politieke functies 
binnenn het Arabisch-Perzische rijk. Toen dit Abbasidische rijk in het 
beginn van de 11e eeuw in verval was geraakt,, nam een dynastie van isla-
mitischh geworden Seldjoek-Turken de centrale heerschappij over. Met 
Baghdadd als hoofdstad vestigden zij hun bewind over Perzië, Syrië en 
Mesopotamië.. In het rijk der Seldjoeken waren de in principe antago-
nistischee nomadisch-pastoralistische tradities en de sedentaire-stedelij-
kee tradities min of meer met elkaar geïntegreerd. 

Doorr de noordelijke periferie van het rijk en goeddeels buiten het 
bereikk van de centrale heersers bleven periodiek Turkse nomadische 
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groepenn uit Centraal-Azië naar het westen trekken waar zij in het wes-
telijkee grensgebied in Armeense territoria doordrongen die toen gol-
denn als de buitengewesten van het christelijke Byzantijnse (Oost-Ro-
meinse)) rijk. Over de oorsprongen van de Armeniërs is weinig bekend 
maarr zeker is dat hun geschiedenis vijf tot zeven eeuwen voor het 
beginn van de jaartelling terugreikt. Het vestigingsgebied van de Ar-
meniërss - die zichzelf Hayk noemden en hun woongebied Hayastan -
omvattee van oudsher het hoogland dat zich uitstrekt rond de berg Ara-
ratt tussen de hooglanden van Anatolië en Perzië in, in het noorden tot 
aann de vallei van de rivier de Kura in Transkaukasië, in het zuiden tot 
hett begin van het laagland van Mesopotamië tussen de Tigris en de 
Eufraat.. De overgrote meerderheid van de Armeense bevolking be-
stondd uit sedentaire landbouwers en herders, met een dunne boven-
laagg van inheemse edelen en geestelijken, terwijl in de steden - onder 
anderee Trebizonde, Erzurum en Kars - ook Armeense ambachtslie-
den,, winkeliers en handelaren leefden. De niet scherp afgebakende lo-
catiee in het grensgebied van continenten en op het kruispunt van oude 
transcontinentalee handelsroutes, betekende dat Armenië meestal om-
ringdd was door grotere en machtiger rijken die elkaar het gebied be-
twistten.. Maar mede door het bergachtige karakter van het landschap 
wistenn de Armeense bevolkingsgroepen, overigens zelden politiek ver-
enigd,, niettemin van tijd tot tijd een zekere mate van autonomie te 
handhaven.. Tijdens zon periode in de 3e en 4e eeuw raakten zij in 
meerderheidd gekerstend en ontwikkelden een eigen variant van Oos-
terss christendom, wat gepaard ging met het ontstaan van een eigen al-
fabet,, een Armeense literatuur en een eigen religieuze organisatie. Dat 
alless bleek van groot belang voor de culturele cohesie en continuïteit 
vann de Armeense bevolking in later eeuwen toen van enige politieke 
autonomiee slechts zelden sprake was en zich bovendien vanaf de latere 
nee eeuw een aanzienlijke Armeense diaspora voordeed.16 

Onderr de Turkse groepen die in de Armeense gebieden doordron-
gen,, bevonden zich zowel zogeheten ghazi's- als heilig beschouwde is-
lamitischee 'strijders voor het geloof' wier voornaamste doel was 'de on-
gelovigen'' te beoorlogen en mede door roof en plundering in hun 
bestaann te voorzien - als deels wel, deels niet, geïslamiseerde pastoralis-
tenn op zoek naar nieuwe gronden. Vanuit het islamitische Seldjoek-
rijkk werden pogingen gedaan de rooftochten en infiltraties van deze 
groepenn af te wenden naar het christelijke Byzantijnse rijk, terwijl de 
Byzantijnsee keizer het opdringen van ghazi's en pastoralisten juist een 
haltt wilde toeroepen. In een poging zijn macht in de oostelijke grens-
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provinciess van Byzantium te herstellen, werd er een groot leger heen 
gestuurdd dat echter in 1071 bij Manzikert in het oosten van Anatolië 
verpletterendd verslagen werd door een coalitie van reguliere Seldjoek 
troepenn en ongeregelde islamitische strijders. Hoewel het nog bijna 
vierr eeuwen duurde voor de ondergang van Byzantium bezegeld werd 
mett de inname van de hoofdstad Constantinopel (1453) door de Ot-
tomaansee Turken, is de nederlaag bij Manzikert later wel beschouwd 
alss het begin van het einde van het Byzantijnse rijk . De defensie van de 
grensgebiedenn van het rijk in het oosten was definitief doorbroken, 
Turksee groepen ghazïs en pastoralisten trokken Oost- en Centraal -
Anatoliëë binnen, het Byzantijnse grensgebied verschoof naar het wes-
tenn en vanaf halverwege de 12e eeuw werd Centraal-Anatolië beheerst 
doorr het zogeheten sultanaat van Rum (Rome), een Seldjoek-dynastie 
diee regeerde vanuit de stad Konya. Hoewel al eerder, in de 8e en de 10e 
eeuw,, groepen Armeniërs ten tijde van het Byzantijns regime onder 
dwangg hervestigd waren in Thracië en bij Philippopolis (Bulgarije), 
kwamm na Manzikert een Armeense diaspora op gang, onder meer naar 
Cilicië,, later ook wel Klein-Armenië genaamd, naar Georgië in de 
Kaukasus,, naar Galicië en Polen, en naar Libanon en Syrië. In later 
eeuwenn vestigden groepen Armeniërs zich verspreid over vele plaatsen 
inn het Ottomaanse rijk, al bleef het grootste deel woonachtig in Oost-
Anatolië.17 7 

Dee betrekkingen tussen Byzantium en het sultanaat van Rum 
warenn betrekkelijk stabiel, maar van relatief korte duur: in het begin 
vann de 13e eeuw deed zich een nieuwe golf van nomadische expansie 
vanuitt Centraal-Azië voor. Vanuit Buiten-Mongolië leidde Djenghis 
Khann de grootste Mongoolse tribale federatie die ooit ten strijde trok. 
Militai rr onweerstaanbaar deden zijn bereden krijgershorden massale 
enn aanvankelijk uiterst destructieve aanvallen op het Chinese rijk, de 
rijkenn in Centraal-Azië en het Midden-Oosten, en tot diep in de Rus-
sischee steppe. Binnen enkele decennia werd bijna over de hele breedte 
vann het Euraziatisch continent tussen de Wolga en de Amur een Mon-
goolss imperium gevestigd. Voor de Mongoolse legers uit, vluchtten 
grotee groepen Turken uit Centraal-Azië in westelijke richting en in de 
loopp van de Mongoolse expansie werd zowel de politiek-militaire 
structuurr van het grote Seldjoeken-rijk als van het sultanaat van Rum 
vernietigd.. Onder de vluchtelingen die in Anatolië belandden, bevon-
denn zich groepen gbazi's, weinig orthodoxe religieuze leiders, sjeiks en 
derwisjen,derwisjen, met hun volgelingen, en nog niet geïslamiseerde Turken. Zij 
kwamenn uiteindelijk toch onder Mongoolse overheersing, die overi-
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genss niet veel langer dan een generatie standhield. Na de dood van 
Djenghiss Khan en de verdeling van zijn erfenis onder zijn zonen en 
kleinzonenn viel het uitgestrekte nomadische imperium bij gebrek aan 
duurzaamm samenbindende krachten weer uiteen. De Mongoolse do-
minantiee in Klein-Azië en het Midden-Oosten verschrompelde later 
inn de 13e en in de 14e eeuw en daarop volgde een heropleving van 
Turksee en Arabisch-Perzische macht maar nu versnipperd in een veel-
heidd van met elkaar strijdende rijken en rijkjes. Die onderlinge druk 
enn concurrentie, gekoppeld aan nieuw opgeleefd militair en religieus 
elan,, stuwde in Anatolië de Turkse expansie verder westwaarts tot hal-
verwegee de 14e eeuw de Bosporus werd bereikt en in 1345 voor het eerst 
Ottomaans-Turksee troepen - overigens ter ondersteuning van één van 
dee met elkaar rivaliserende pretendenten voor de Byzantijnse troon -
dee Dardanellen overstaken naar het schiereiland van Gallipoli en daar-
meee hun intrede deden in Europa. 

Datt het Ottomaanse ghazi-primdom in enkele eeuwen kon uitgroeien 
tott het reusachtige Ottomaanse rijk had zowel te maken met de grote 
militaire,, polkiek-bestuurlijke en organisatorische talenten en vaardig-
hedenn van Osman, de eerste sultans die na hem kwamen, en hun vezirs 
off  'eerste ministers', als met de gunstige ligging van het prinsdom, de 
afnemendee sterkte van het steeds verder in verval rakende Byzantijnse 
rijk,, en de militaire zwakte van de gebieden waarin de Ottomaanse ex-
pansiee plaatsvond. Vanuit hun kerngebied in Noordwest-Anatolië 
rondomm de hoofdstad Eskishehir, na 1326 verplaatst naar de voormalig 
Byzantijnsee stad Bursa, en na 1360 naar Adrianopel (Edirne), ten wes-
tenn van Constantinopel, slaagden de eerste sultans erin hun aanvanke-
lij kk nog sterk tribaal georiënteerde volgelingen, samen met de regiona-
lee inwoners, onder wie veel orthodox-christelijke Grieken, en andere 
Turksee groepen - nieuwe immigratiegolven uit het oosten gingen door 
tott in de 15e eeuw - om te vormen tot de min of meer sedentaire be-
volkingg van een voor die tijd tamelijk sterk gecentraliseerde staat met 
eenn duurzame institutionele structuur. 

Hoewell  die staat gekenmerkt werd door Turkse en islamitische do-
minantiee omvatte hij van het begin af aan meerdere etnische groepen 
enn verscheiden culturele en religieuze tradities, die mettertijd samen-
gingenn in een voornamelijk door gewoonte en traditie geheiligde, sterk 
hiërarchische,, maatschappelijke orde. Vanuit deze eerste fase van 
staatsvormingg begon het imperium te groeien door een combinatie 
vann Ottomaanse militaire druk en verovering, strategische allianties, 

209 9 



C I V I L I S E R I N GG EN D E C IV I  L I S E R I NG 

waaronderr ook dynastieke huwelijken, en tijdelijke verdragen met 
omringendee heersers. De ligging van het militair sterke Ottomaanse 
kerngebiedd niet ver van het centrum van het verzwakkende Byzantijn-
see rijk in Constantinopel, stelde achtereenvolgende sultans in staat 
steedss meer Byzantijnse steden en gebieden tribuutplichtig te maken 
dann wel zich direct toe te eigenen. Soms gingen steden, territoriaal af-
gesnedenn van andere rijksdelen of in de steek gelaten door het Byzan-
tijnsee centrum, ook uit eigener beweging over naar de Ottomaanse 
sultan.. Zo dijde het Ottomaanse rijk uit in het machtsvacuüm van het 
Byzantijnsee rijk in Anatolie' en op de Balkan. Al bijna een eeuw voor 
dee val van Constantinopel waren de Byzantijnse heersers goeddeels 
Ottomaansee vazallen geworden en hadden Ottomaanse troepen grote 
territoriaa veroverd in het westen, in Thracië, Macedonië, Bulgarije en 
hethet zuiden van Servië, en in het zuiden en oosten in Anatolie.'8 

Inn zekere zin 'moest' dat ook: het Ottomaans-Turkse rijk was een 
militair-agrarischee samenleving waarvan de imperiële staat gericht was 
opp militaire verovering en overheersing, gekoppeld aan systematische 
economischee exploitatie. De macht, het functioneren en de dynamiek 
vann die staat waren structureel afhankelijk van voortgaande territoriale 
uitbreiding.. Nieuw veroverd grondgebied werd verdeeld in landgoede-
ren,, timars, 'in leen' uitgegeven aan krijgers, sipahïs, die er een vastge-
steldd inkomen uit verwierven en samen de voornaamste cavalerietroe-
penn vormden van de Ottomaanse legers. Deze structurele dwang tot 
imperialismee had een ideologische pendant in de ghazi-tradhic en het 
Ottomaansee wereldbeeld. In dat wereldbeeld was God's schepping 
verdeeldd tussen twee 'huizen': het Huis van de Islam en het Huis van 
dee Oorlog. In het eerste huis woonden de ware gelovigen die idealiter 
opp den duur allen in goede orde en harmonie samen zouden leven in 
éénn groot universeel islamitisch rijk - het Ottomaanse wellicht. In het 
tweedee huis leefden de 'schaamteloze' en 'trouweloze' heidenen en on-
gelovigen;; de ghazi's hadden het voorrecht en de plicht hen door oor-
logg te onderwerpen en in principe te bekeren of desnoods te doden en 
zoo het Huis van de Islam uit te breiden.'9 Hoewel deze ideologie wei-
nigg realistisch was en noodzakelijkerwijze pragmatisch gehanteerd 
werd,, leefden deze opvattingen eeuwenlang in de hoofden en harten 
vann vele Ottomaanse Turken en vormden zij een belangrijk motiefin 
dee expansie. Toen de expansiemogelijkheden in de tweede helft van de 
16ee eeuw op hun structurele grenzen stuitten - dat wil zeggen zowel op 
dee macht van andere sterke rijken te land en ter zee, als op de interne 
politiek-militaire,, economische en technologische beperkingen van 
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hett Ottomaanse rijk zelf- volgde eerst een periode van stagnatie in de 
17ee en 18e eeuw, afwisselend getekend door fasen van verzwakking en 
somss sterke heropleving, waarna vanaf het einde van de 18e eeuw een 
niett meer te keren proces van contractie en neergang inzette dat in 
feitee voortduurde tot de vorming van de Turkse republiek in het Anat-
olischh kerngebied in de jaren '20 van de 20e eeuw. 

Bezienn vanuit Max Weber's typologie van heerschappijvormen was het 
Ottomaansee rijk een vorm van traditionele heerschappij, in het bij-
zonderr patrimoniale heerschappij, inclusief de trekken die hij rang-
schiktee onder 'sultanisme'.20 Typerend was allereerst de vrijwel niet aan 
beperkingenn onderhevige, despotische persoonlijke macht van de cen-
tralee heerser, de sultan, binnen het rijk. Als absolute opperheer - als 
ghazighazi der ghazi's, sjah der sjahs of padisjah-i-Islam, als 'keizer van de we-
reld'' en als 'oorlogsheer van de horizonnen - heerste hij over het rijk 
enn zijn onderdanen. In Weber's woorden was, wat de macht van de 
sultann betreft, de 'sfeer van vrije willekeur en genade extreem ontwik-
keld'. . 

Opp enkele uitzonderingen na was in principe al het land, zowel het 
oudee als het nieuw veroverde, zijn persoonlijke bezit waarover hij naar 
eigenn inzicht kon beschikken. Dat had twee belangrijke gevolgen: een 
seculiere,, juridisch gefundeerde notie en praktijk van overerfelijk 
privé-bezitt van land kwam amper tot ontwikkeling en er ontstond 
geenn feodale adel zoals in Europa die als tegenwicht tegen de macht 
vann het centrale absolutisme kon functioneren." De sultan gaf wel 
landd 'in leen' uit aan zijn gunstelingen, die behalve militaire ook be-
stuurlijkee functies vervulden, maar het bleef zijn bezit dat bij de dood 
vann de gunsteling terugviel en ook bij zijn leven zonder meer terugge-
nomenn kon worden en aan een ander vergeven. In de Ottomaanse ge-
schiedeniss zijn wel tijden van toenemende 'feodalisering' aanwijsbaar, 
waarinn regionale en plaatselijke machthebbers hun zeggenschap uit-
breiddenn ten koste van het centrum, maar doorgaans slaagde vervol-
genss het centrum er weer in opnieuw de overhand te krijgen.22 

Dee overheersende sterkte van de centrale staatsmacht had ook te 
makenn met een ander belangrijk kenmerk. Behalve al het land, en het 
rechtt op eenvijfde deel van alle goederen die door oorlog werden toe-
geëigendd en eenvijfde van hen die bij de krijg gevangen werden geno-
menn en tot slaven werden gemaakt, bezat de sultan ook een belangrijk 
deell  van de militairen van het rijk en van alle niet-militaire functiona-
rissenn als zijn persoonlijk eigendom. In het Ottomaanse rijk kwam een 
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differentiatiee tussen de privé-huishouding van de sultan en een publie-
kee staatshuishouding nauwelijks tot ontwikkeling: vele militairen, het 
personeell  en de functionarissen van het hof, en talloze 'staatsbeamb-
ten'' - van de laagste rangen tot 'generaals', 'gouverneurs' en groot-vi-
zierss - behoorden in principe als slaven tot de huishouding van de sul-
tann die zij volledige gehoorzaamheid verschuldigd waren. Te allen tijde 
konn hij, zoals Bernard Lewis het uitdrukt, 'beschikken over hen, hun 
levenss en hun goederen'.23 

Hett Ottomaanse leger was dus voor een groot deel een slavenleger 
enn de Ottomaanse staat een staat bemand door slaven. Daarop berust-
tee de macht van de sultans, het verschafte hen een uitzonderlijk grote 
matee van autonomie tegenover alle andere groepen in de samenleving, 
enn daardoor konden zij zeer hard optreden tegen 'verraders' en 'afval li-
gen'' in de eigen directe gelederen en tegen opstandige of van opstan-
digheidd verdachte personen of groepen binnen het rijk. 

Datt slaven militaire en politieke-bestuurlijke functies vervulden, in-
clusieff  de hoogste ambten, kwam in Europa niet voor maar was in isla-
mitischee rijken niet ongebruikelijk. In vroeger eeuwen hadden de Tur-
kenn zelf als slaven in Arabische en Perzische rijken gediend en nu 
pastenn zij dezelfde islamitische traditie toe in hun eigen rijk. Wél bij-
zonderr voor het Ottomaanse rijk was de wijze van recrutering, selectie 
enn scholing van de slaven. Deels werden zij, zoals ook vroeger en elders 
inn het Midden-Oosten, verworven door koop en als krijgsbuit, maar 
vanaff  de late 14e eeuw werd daarnaast een nieuwe methode toegepast 
diee tot institutie werd, de zogeheten devshirme. Deze devshirme bleef 
ruimm drie eeuwen voortbestaan, tot in de 17e eeuw. Met vaste regel-
maatt reisden speciale agenten door Rumelië (het Europese deel van 
hett rijk) , later ook wel door Anatolië, en selecteerden in dorpen en 
stadjess gezonde jongens van 10 a 12 jaar uit christelijke families. Deze 
werden,, bij wijze van tribuut of belasting, weggehaald uit het ouderlijk 
huiss en bedrijf— dat zij doorgaans nooit meer terugzagen — en naar 
specialee centra gestuurd, iets tussen kazernes en scholen in, deels in en 
rondomm Istanbul, waar zij tot moslim werden bekeerd, Turks leerden, 
enn verder geschoold werden. De ghazi-conc&püe van onderwerping, 
tribuuthefïingg en religieuze bekering van de 'ongelovigen' klonk hierin 
ookk door. De recrutering was beperkt tot jongens van christelijke her-
komstt — geboren moslims konden in principe niet tot slaaf gemaakt 
wordenn — en vond plaats zonder acht te slaan op etnische afkomst. 
Velee slaven in de heersende Ottomaanse elite en in het leger, zowel sol-
datenn als officieren, waren dan ook van origine Albanezen, Grieken, 
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Serviërs,, Macedoniërs of Bulgaren. Met een aanvoer van enkele dui-
zendenn nieuwelingen per jaar werden leger en rijk zo voortdurend 
voorzienn van nieuwe krachten die geacht werden uitsluitend loyaal te 
zijnn aan de dynastieke sultans. Deze slaven vormden de keurkorpsen 
vann het Ottomaanse leger — de cavalerie van de hoofdstad, de infante-
riee en de artillerietroepen der Janissaren (van yeni sheri, 'nieuwe troe-
pen')) - een deel van de hovelingen en het bestuursapparaat. Samen be-
hoordenn zij tot de voornaamste pijlers van de centrale staat gedurende 
dee eerste vier eeuwen van het Ottomaanse rijk.14 

Naastt deze 'ruling institution' van het rijk is, parallel daaraan, wel 
eenn 'religious institution' onderscheiden, gevormd door een hiërarchie 
vann islamitische schriftgeleerden - de ulema, 'zij die weten', onder lei-
dingg van de groot-moefti van de hoofdstad - die zich voornamelijk be-
zighieldenn met theologie en religieuze zaken, met onderwijs, recht en 
rechtspraak.. Zoals Weber betoogd heeft, is de vorming van nieuw 
rechtt onder persoonlijke patrimoniale heerschappij altijd problema-
tisch,, maar voor het Ottomaanse rijk gold daarnaast dat binnen de 
islamm strikt genomen geen plaats is voor rechtsvorming door mensen, 
soevereinee heersers of staten. In principe stamt alle recht van God, het 
iss vastgelegd in de short CL, de als heilig, eeuwig en onveranderlijk be-
schouwdee 'wet', een diffuus geheel van voorschriften die berusten op 
dee Koran, de traditie van de profeet, en islamitische rechtsverhandelin-
genn van voor de ue eeuw. De interpretatie van deze religieus-juridische 
erfeniss was de taak van de ulema die in recht gespecialiseerd waren, en 
alss kadi's op lokaal niveau recht spraken en bestuurlijk-administratieve 
functiess vervulden. Naast deze 'traditionele wet' waren er algemene re-
gelss en meer specifieke verordeningen die de sultans in de loop der tijd 
bijj  decreet uitvaardigden — de kanuns — en overgeleverd gewoonte-
recht,, die beide een rol speelden in de rechtspraak. De ulema vormden 
eenn machtige groep binnen de sterk religieus georiënteerde Ottomaan-
see staat en samenleving - hun hoogste vertegenwoordigers konden 
vanuitvanuit religieus-juridisch standpunt ook de macht van de sultans soms 
beteugelen.. Overigens waren over het geheel genomen differentiaties 
tussenn 'het sacrale' en 'het seculiere', tussen religie, staat en recht, en 
tussenn uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht binnen de 
Ottomaansee staat slechts in geringe mate ontwikkeld.25 

Dee legitimering van deze heerschappij en de acceptatie ervan door 
dee bevolking berustten op traditie, op 'het eeuwige gisteren van 
Weber:: het geloof in de islam, in de sultan en zijn dynastie, en in het 
namenss hem gevoerde regime van de autoriteiten op de niveaus van 
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provincies,, districten en localiteiten. Van de bevolking - de grote 
massaa van gewone boeren en stedelingen, zowel islamitisch als christe-
lij kk - werd bovenal onderschikking en gehoorzaamheid gevergd. Zij 
waren,, in Weber's termen, geen 'staatsburgers' maar 'onderdanen', 
zonderr formele rechtspositie, gehouden tot arbeid, het betalen van be-
lastingg en het leveren van diensten en goederen. In tijden waarin van-
uitt een sterk centrum tamelijk effectief geregeerd werd, fungeerde dit 
traditionelee patrimoniale staatsgezag op de lagere niveaus naar de 
maatstavenn van die tijd waarschijnlijk redelijk, in tijden van een zwak-
kee centrale regering kregen corruptie, uitbuiting en arbitraire repressie 
doorr de machthebbers in de regio's echter gemakkelijk de overhand en 
beschiktenn de onderdanen, afgezien van openlijke opstand, nauwelijks 
overr middelen om zich daartegen te verweren.26 

Inn de loop van de 16e eeuw had het Ottomaanse imperium zijn groot-
stee omvang bereikt. Een bijna onafgebroken reeks veldtochten, gekop-
peldd aan een lange serie militaire overwinningen tussen 1354 en 1530 -
slechtss afgeremd door een zware terugslag in het begin van de 15e 
eeuw,, toen Mongools-Turkse legers onder Timur Lenk de Ottomaan-
see macht een zware nederlaag toebrachten - hadden de expansie in alle 
windrichtingenn steeds verder voortgedreven. 

Inn het westen was, met uitzondering van een deel van het bergachti-
gee Montenegro, het gehele gebied ten zuiden van de Donau veroverd: 
allee Griekse, Albanese, Servische en Bulgaarse gebieden waren Otto-
maansee provincies geworden. Dat gold ook voor Bosnië-Herzegowina 
enn het grootste deel van Hongarije benoorden de Donau. In 1529 werd 
Wenenn voor het eerst belegerd - in 1683 voor de tweede en laatste maal 
-- en gedurende ruim anderhalve eeuw lag het grensgebied tussen het 
Habsburgsee en het Ottomaanse rijk slechts een kleine honderd kilo-
meterr beoosten die stad. Meer naar het noorden waren Wallachije, 
Transsylvanië,, Moldavië en Bessarabië (Roemenië) tribuutplichtige sa-
tellietstatenn onder bewind van christelijke vazallen. Het gebied van de 
Dobroedjaa tot en met Podolië (ten noorden van de Dniester tot voor-
bijj  de Bug, in het verre zuidoosten van de Oekraïne) werd rechtstreeks 
bestuurd,, terwijl het islamitische Tartaarse Khanaat van de Krim, in-
clusieff  het gehele gebied rondom de Zeee van Azov, rond 1470 een geal-
lieerdee vazalstatus had gekregen. 

Inn afwisseling met de Europese veldtochten in het westen en het 
noordenn waren in het oosten en zuiden stap voor stap alle voorheen 
zelfstandigee Turkse emiraten in Anatolië en het Griekse rijk van Trebi-
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zondee onderworpen en vervolgens in het begin van de 16e eeuw de 
Armeensee gebieden en een groot deel van westelijk Transkaukasië, 
waarmeee vrijwel het gehele gebied rondom de Zwarte Zee in Otto-
maanss bezit was gekomen. Nog verder oostelijk werden Perzische ge-
biedenn tijdelijk tribuutplichtig gemaakt, waaronder de provincie Azer-
baijann met de hoofdstad Tabriz. In zuidelijke richting werden Syrië en 
dee Libanon, en Mesopotamië (Irak) tot aan de Perzische Golf ver-
overd,, in het westen van het Arabisch schiereiland werd de Hedjaz on-
derworpenn met de voor islamieten heilige steden Mekka en Medina. 
Tenslottee werd ook een groot deel van Egypte en de hele Noord-Afri-
kaansee kuststrook van Tripoli tot en met Oran ingelijfd. Behalve dit 
zeerr uitgestrekte en uiterst heterogene imperium te land, werd door 
middell  van een sterke, grotendeels door Grieken bemande, zeemacht 
ookk het oostelijk en zuidelijk deel van de Middellandse Zee vanuit 
Constantinopell  beheerst.17 

Dezee op verovering berustende genese van het Ottomaanse imperium 
vanaff  de latere Middeleeuwen tot in het begin van de vroeg-moderne 
tijd,, gaf de Ottomaans-Turkse staat in hoge mate een militair en ge-
welddadigg karakter en impliceerde een zwaar overwicht van de staat 
opp de overige samenleving. Niet ten onrechte zijn wel vergelijkingen 
getrokkenn met de ontwikkeling van Pruisen in later eeuwen. Frequent, 
omvangrijkk en soms zeer destructief militair geweld, inclusief massa-
slachtingenn onder krijgsgevangenen en de bevolkingen van overwon-
nenn steden en streken, speelde niet alleen een hoofdrol in het ontstaan 
vann het imperium tussen de 14e en de 16e eeuw maar bleef ook in de 
eeuwenn daarna 'onmisbaar' voor het voortbestaan van het rijk en het 
handhavenn van de Pax Ottomanica. Slechts in beperkte mate geïnte-
greerdd en gestabiliseerd, moesten de grensgebieden, vooral in het wes-
ten,, noorden en oosten, steeds opnieuw tegen aanvallen van buitenaf, 
somss in combinatie met samenzweringen van binnenuit, verdedigd 
worden.. Vazallen keerden zich geregeld tegen het centrale gezag en 
werdenn dan met militaire macht weer onderworpen, diverse buitenge-
westenn moesten van tijd tot tijd heroverd worden, opstanden en ban-
ditismeditisme binnen het rijk met militaire middelen bedwongen, en de do-
minantiee op zee kon slechts blijven bestaan zolang de Ottomaanse 
vlotenn zeeslagen bleven winnen.28 

Behalvee deze 'structurele dwang tot geweld', die evenzeer gold voor 
anderee soortgelijke imperia, droegen ook andere aspecten van het rijk 
bijj  aan het gewelddadige karakter van de Ottomaanse politieke cul-
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tuur.. De gbazi-tradhie, vergelijkbaar met de ideeën en praktijken van 
dee Europese christelijke kruisridders, verdween niet na de Middeleeu-
wenn maar bleef ook in later eeuwen sterk doorwerken in de Otto-
maans-Turksee civilisatie. Daarnaast ontbrak het in hoge mate aan al-
ternatievee mechanismen voor conflictbeslechting, zowel tussen het rijk 
enn andere staten als binnen de autocratische staat.19 Geweld werd zo 
niett tot ultima ratio, slechts te gebruiken wanneer alle andere midde-
lenn gefaald hadden, maar bleef voor de staat buitenslands en binnens-
landss een gangbaar en dominant middel in politiek en bestuur. 

Ookk in het centrum van het rijk, aan het hof van de sultan in Istan-
bul,, waren de dreiging van geweld en daadwerkelijk geweldgebruik 
nooitt ver weg. In Weber's visie waren patrimoniale heerschappijver-
banden,, hoewel op het eerste gezicht zeer sterk, in feite inherent labiel, 
dess te meer naarmate de centrale macht binnen het rijk exclusief beli-
chaamdd was in de persoon van één heerser en in hoge mate steunde op 
aann hem persoonlijk trouwe troepen. Wie de centrale positie overnam, 
namm in principe de heerschappij in het gehele rijk over, maar diende 
dann ook bijzonder beducht te zijn voor rivalen. Wie de trouw van de 
troepenn verwierf en behield, kon heersen, maar wie daar niet of niet 
meerr in slaagde, moest vrezen voor zijn leven. Beide mechanismen -
diee overigens ook gelden voor vele moderne dictaturen - waren bij uit-
stekk kenmerkend voor het Ottomaanse rijk. Al in de 14e eeuw was de 
praktijkk ontstaan dat de eerste bestuursdaad van een nieuw aangetre-
denn Ottomaanse sultan bestond uit het laten vermoorden van al zijn 
broers.. Wat later werd deze praktijk ook schriftelijk als 'wet' vastge-
legd.'00 En meestal bleef het niet bij deze moorden op verwanten. Wel-
iswaarr golden 'rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, gematigdheid en 
wijsheid'' als de vier voornaamste deugden voor Ottomaanse sultans en 
blekenn sultans met een sterke persoonlijkheid in staat hun eigen auto-
cratischee macht te beteugelen, maar minder sterke sultans konden zich 
tee buiten gaan aan arbitraire machtsuitoefening en in de loop der tijd 
werdenn talloze militaire commandanten, hoffunctionarissen, 'minis-
ters'' en groot-viziers, die in de ogen van hun meester gefaald hadden, 
verdachtt raakten, ofte 'eigenmachtig' optraden, vermoord.3' Regelma-
tigg gebeurde dat ook onder druk van ontevreden troepen in de hoofd-
stad.. In de loop der tijd moest de trouw van die troepen, in het bijzon-
derr van de Janissaren, steeds vaker verworven worden door verhoging 
vann soldij, speciale giften en verstrekking van nieuwe privileges door 
nieuww aangetreden sultans, anders dreigden dienstweigering, muiterij 
—— soms ook tijdens een veldslag - of erger. Aan het begin van de 17e 
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eeuww werd door de hoofdstedelijke Janissaren voor het eerst een hen 
onwelgevalligee sultan vermoord en de keurkorpsen van voorheen ont-
wikkeldenn zich mettertijd tot een machtig aartsconservatief bolwerk 
binnenn de staat, een loodzware financiële last voor het rijk en een re-
gelrechtee bedreiging van de stabiliteit van het centrale bewind.31 

Ditt alles droeg bij aan een in hoge mate door geweld getekende po-
litiekee cultuur, maar het betekende niet dat het alledaagse Ottomaanse 
bestuurr in stad en land uitsluitend op repressie steunde. Vanaf het 
beginn had de islamitische Ottomaanse heerschappij meerdere en in 
velee opzichten uiteenlopende bevolkingsgroepen omvat en naarmate 
hethet rijk zich uitbreidde, nam dat toe: anachronistisch gezegd werd het 
Ottomaansee imperium een multi-culturele, multi-religieuze, multi-et-
nischee samenleving. Hoewel bij Ottomaanse veroveringen van niet-is-
lamitischee gebieden massa-bekeringen tot de islam soms voorkwa-
men,, een enkele keer ook werden afgedwongen, islamisering ook via 
dee devshirme plaatsvond, en in sommige gebieden, zoals Bosnië en Al-
banië,, geleidelijk voortschreed, was - in afwijking van een strikte in-
terpretatiee van de ghazi-traditïe - een zeker pragmatisme in religieus 
opzichtt regel. Van overheersend belang was dat de nieuw ingelijfde 
christelijkee boeren en stedelingen hun arbeid, bedrijf, ambacht en 
handell  voortzetten en zo bijdroegen aan de orde, welvaart en belas-
tinginkomstenn van het rijk. Zij werden geenszins beschouwd als ge-
lijkwaardigg aan moslims - aanduidingen als 'het vee van de sultan', als 
'honden'' en Varkens' waren heel gebruikelijk - en uiteraard werden zij 
ookk niet gezien als deel van de als islamitisch gedefinieerde gemeen-
schap,, de umma of ümmet, maar, mits loyaal en gehoorzaam, kon hen 
wordenn toegestaan te leven naar hun eigen gewoonten en gebruiken, 
inclusieff  hun religieuze praktijken. Deze 'tolerantie' was binnen de is-
lamitischee wereld vanouds vooral voorbehouden aan dhimmis, 'de vol-
kenn van het boek', die een van de beide andere monotheïstische reli-
gies,, de joodse en de christelijke, beleden waar de profeet weet van had 
gehad.. In het Ottomaanse rijk werden zij in de 15e eeuw formeel als 
milletmillet ('volk') erkend en als zodanig opgenomen in de hiërarchische 
corporatievee structuur van het rijk. Tot ver in de 19e eeuw hadden drie 
bevolkingsgroepenn binnen het rijk deze millet-status: de Grieks-ortho-
doxee christenen, de Joden - van wie velen afkomstig waren uit Spanje 
waarr zij aan het eind van de 15e eeuw verdreven werden — en de Ar-
meniërs,, die verschillende varianten van christendom kenden.33 De 
millet-statusmillet-status impliceerde een eigen religieus-maatschappelijke organi-
satiee onder leiding van in Constantinopel residerende patriarchen of 
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opperrabbijnen.. Deze religieuze hoofden werden door het Ottomaan-
see regime verantwoordelijk gehouden voor de goede orde binnen hun 
'kudden'.. Het behoren tot een milletbood op lokaal niveau in principe 
vrijheidd van godsdienstoefening en een zekere autonomie en bescher-
ming,, vooral in de gebieden op de Balkan waar het de meerderheid 
vann de bevolking betrof, maar daar stond tegenover dat speciale millet-
belastingenn betaald moesten worden, dat de mannelijke leden uitge-
slotenn waren van militaire dienst, en dat het hen - in tegenstelling tot 
moslimss - verboden was wapens te dragen.34 Die kenmerken bevestig-
denn en bestendigden hun collectieve inferioriteit in de ogen van mos-
limss en betekenden ook dat bijvoorbeeld de christelijke Armeense ste-
delingen,, boeren en herders in het oosten van Anatolië, waar ook 
Turkenn en sedentaire en nomadische Koerden leefden, lang niet altijd 
gevrijwaardd waren van gewelddadige druk en chicanes van hun islami-
tischee buren en de Ottomaanse autoriteiten ter plaatse. Hoewel de si-
tuatiee van de verschillende millets, afhankelijk van de lotgevallen van 
hett rijk, soms beter en soms minder gunstig was, kan in het algemeen 
gesteldd worden dat het systeem in elk geval een geïnstitueerde plaats 
boodd aan de verschillende niet-islamitische bevolkingsgroepen met 
hunn culturen en religies, ook al was het onmiskenbaar een tweede-
rangsplaats. . 

Inn de eerste eeuwen van het rijk bood de Pax Ottomanica, eenmaal 
gevestigd,, ook een reële orde en veiligheid aan zowel de islamitische als 
dee christelijke agrarische en stedelijke bevolking, en drukten de belas-
tingenn waarschijnlijk niet al te zwaar. Op de Balkan gaven in elk geval 
somss aanzienlijke groepen boeren de voorkeur aan het Ottomaanse 
bewindd boven dat van hun eigen christelijke feodale opperheren en de 
Grieks-orthodoxee kerk." 

Dee Ottomaanse elites waren zich er tijdens die eerste eeuwen ten volle 
vann bewust dat het Ottomaanse rijk het grootste en machtigste islami-
tischee rijk was dat ooit had bestaan. De meesten schreven aan dat rijk, 
zijnn militaire macht, zijn godsdienst en beschaving — en daarmee aan 
zichzelff  - een niet te evenaren en onweerstaanbare superioriteit toe. 
Aanvankelijkk was er nog wel openheid geweest voor culturele vernieu-
wingenn van buitenaf, bijvoorbeeld wat betreft militaire strategieën en 
technieken,, de ontwikkeling van artillerie en zeevaart, van architec-
tuur,, filosofie en kunst, en mede daardoor kon Constantinopel in de 
16ee eeuw uitgroeien tot een voor die tijd veelzijdig kosmopolitisch 
centrum.. Naarmate het rijk zich echter verder consolideerde en de in-
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vloedd van de orthodoxe islam, mede door de incorporatie van de Ara-
bischee gebieden, toenam, werden culturele zelfgenoegzaamheid en af-
sluitingg voor invloeden van buiten, zowel vanuit Perzië als vanuit Eu-
ropa,, regel.36 Dat ging goed zolang het rijk nog kon gelden als relatief 
geavanceerdd en militair machtig binnen de toenmalige vroeg-moderne 
wereld.. Maar toen die wereld buiten het imperium zich verder ont-
wikkelde,, vooral in West-Europa en in Rusland, de tussenstatelijke 
drukk op het rijk daardoor toenam, en interne hervormingen uiterst 
moeilijkk bleken, raakte het verder en verder achterop. Uiteindelijk be-
zweekk het onder toenemende druk van West-Europees en Russisch 
imperialismee van buitenaf en van separatistische bewegingen van bin-
nenuit.. Vanuit lange termijn perspectief bezien, werden de Armeniërs 
hett slachtoffer van de reacties van opeenvolgende Ottomaans-Turkse 
regimess op die langzame ineenstorting en het daarmee verbonden ver-
liess aan macht en prestige. 

3.. DE VERVOLGING VAN DE ARMENIËRS I N 1 8 9 4 - 1 8 96 EN DE 

NEERGANGG VAN H ET OTTOMAANSE RIJK 

Hoewell  direct na de voor het Ottomaanse rijk zeer ongunstig verlopen 
Russisch-Turksee oorlog van 1877-1878 enkele anti-Armeense pogroms 
haddenn plaatsgevonden, deed de eerste omvangrijke golf van vervol-
gingg van Armeniërs zich voor tussen 1894 en 1896.37 Een beschrijving 
vann de gebeurtenissen kan de contouren van de aard en het verloop 
vann deze episode van vervolging in beeld brengen. 

Inn de vroege zomer van 1894 verzetten boeren en herders in drie 
Armeensee bergdorpen in Sassun, een gebied in het westen van de vi-
layetlayet (provincie) Bidis, zich met aanvankelijk succes tegen een roof-
tochtt van bereden nomadische Koerden. Waarschijnlijk waren de 
Armeensee boeren, zoals ook elders voorkwam, al langere tijd gedwon-
genn geweest 'dubbele belasting' te betalen: officieel aan de Ottomaanse 
overheidd en illegaal aan Koerdische stamhoofden voor 'protectie', 
waarbijj  veelal sprake was van collusie tussen plaatselijke Turkse be-
ambtenn en Koerdische pastoralisten. In het toentertijd lang niet altijd 
effectieff  gepacificeerde bergachtige oosten van Anatolië, waar ook 
banditisme,, bloedwraak en struikroverij gewoon waren, kwamen der-
gelijkee gewelddadige incidenten vaker voor, maar nu werden als reactie 
opp het verzet in Sassun enkele Koerdische Hamidiye cavalerie-regi-
menten,, versterkt met troepen uit de garnizoenen van de steden Mush 
enn Bidis en eenheden van het Vierde Legerkorps, op het gebied afge-

219 9 



C I V I L I S E R I N GG E N D E C ! VI  L 1 S E R I N G 

stuurd.. Vermoedelijk speelde hierbij een rol dat de centrale en regiona-
lee autoriteiten dit incidentele boerenverzet, overigens ten onrechte, be-
schouwdenn als voorbode van een 'Armeense revolutionaire opstand'.38 

Geconfronteerdd met de troepenmacht verzetten de Armeense inwo-
nerss van Sassun zich aanvankelijk gewapenderhand — naar schatting 
sneuveldenn omstreeks 150 soldaten - en een deel van hen wist later in 
dee bergen te ontkomen, maar tussen 18 augustus en 10 september 1894 
werdd het gebied door de Koerdische en Turkse eenheden grotendeels 
verwoestt en werd de meerderheid van de Armeense bevolking van om-
streekss vijfentwintig dorpen en gehuchten, naar schatting ruim acht-
duizendd mensen — mannen, vrouwen en kinderen, bij massamoorden 
gedood.. Huizen werden, met de bewoners erin, in brand gestoken; 
velenn werden gebajonetteerd; in één plaats werd een groep jonge man-
nenn eerst aan handen en voeten geboeid en daarna levend verbrand; el-
derss werden meisjes en vrouwen verkracht en vervolgens vermoord; 
hierr en daar werden de dorpelingen eerst in hun kerk bijeengedreven 
enn vervolgens daar omgebracht.39 

Dezee gebeurtenissen leidden tot diplomatieke protesten, onder an-
deree van Engelse, Franse en Russische kant, waarop de regering van 
sultann Abdul Hamid een officiële commissie instelde 'om de criminele 
dadenn van de Armeense bandieten' te onderzoeken. Intussen ontving 
dee commandant van de troepen die huishielden in Sassun, Zeki Pasja, 
vann de sultan hoge decoraties voor zijn 'oprechte trouw en dapper-
heid'.. De commissie weigerde Armeense getuigen te horen. Daarop 
dedenn Europese consuls in de regio op last van hun ambassades en re-
geringenn zelfonderzoek naar de gebeurtenissen en hun rapportages re-
sulteerdenn in diplomatieke druk op het Ottomaanse regime om mede 
terr bescherming van de Armeniërs in de oostelijke vilayets bestuurlijke 
enn juridische hervormingen door te voeren. Dergelijke hervormingen 
warenn eerder al herhaalde malen voorzien, onder andere bij de interna-
tionalee verdragen van San Stefano en Berlijn uit 1878 waarmee de 
toenmaligee Russisch-Turkse oorlog beëindigd was, maar tot dan toe 
doorr verzet van het Ottomaanse regime niet gerealiseerd. Na onder-
handelingenn werden nu opnieuw hervormingen toegezegd die in de 
loopp van oktober 1895 van kracht zouden worden.40 

Kortt daarvoor, op 30 september, had de nationalistisch en socialis-
tischh georiënteerde Armeense Hnchak partij, samen met leden van de 
meerr liberale en gematigde Armenakan partij, een publieke demon-
stratiee georganiseerd in Constantinopel. Voor de eerste maal in de Ot-
tomaansee geschiedenis zou een dergelijke demonstratie van leden van 
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eenn minderheid in de hoofdstad plaatsvinden en de organisatoren 
haddenn vantevoren zowel de Turkse autoriteiten als de Europese am-
bassadess geïnformeerd. Het doel was een petitie aan te bieden aan de 
groot-vizierr waarin onder meer gevraagd werd om garanties van bur-
gerrechtenn en persoonlijke veiligheid, eerlijke belastingheffing en be-
teugelingg van de gewelddadige afpersingspraktijken van de Koerden in 
Oost-Anatolië.. Ook wilde men de aandacht van de Europese mogend-
heden,, ruim vertegenwoordigd in de stad, nog eens op 'de Armeense 
kwestie'' vestigen. De demonstratie van enkele duizenden Armeniërs 
gingg vreedzaam op weg maar werd tijdens het zingen van een revolu-
tionairr lied door de politie en door met knuppels met ijzerbeslag be-
wapendee Turkse benden aangevallen waarbij vele demonstranten ge-
doodd werden en honderden anderen gewond raakten.41 Moorddadig 
geweldd tegen Armeniërs in Constantinopel hield vervolgens dagen-
langg aan. 

Tegelijkertijdd kwamen in het gehele rijk pogromachtige aanvallen 
opp plaatselijke Armeense gemeenschappen op gang. In de eerste dagen n 
vann oktober in het stadje Ak-Hissar in het district Izmit, iets ten oos-
tenn van Constantinopel, en in de veel verder naar het oosten liggende 
stadd Trebizonde in de gelijknamige vilayet, en in dezelfde maand in 
nogg tenminste vijftien andere gebieden. In november in twintig ver-
schillendee gebieden en plaatsen, onder andere in Arabkir, Harput, 
Sivas,, Mush, Aintab en Kayseri. In december op tenminste vijf ver-
schillendee plaatsen — met een grote omvang in Urfa (Edessa) in het 
zuidoosten,, waar omstreeks eenderde van de bevolking Armeens was 
enn waarschijnlijk achtduizend Armeniërs omkwamen. De laatste po-
gromm in deze golf van aanvallen op Armeniërs deed zich voor op i ja-
nuarii  1896 in het niet ver van Urfa gelegen Beredjik.42 

Verspreidd over het hele rijk maar vooral in de vilayets in het oosten 
enn zuiden — Van, Erzurum, Trebizonde, Sivas, Harput (Mamuret-ul-
Aziz),, Diyarbekir en Urfa - waar de meeste Armeniërs leefden, werden 
inn drie maanden tijd Armeense huizen en winkels, boerderijen en be-
zittingenn en hier en daar hele wijken geplunderd en in brand gestoken, 
terwijll  vele tienduizenden Armeniërs, wellicht meer dan honderddui-
zend,, op gruwelijke wijze werden omgebracht.43 Het anti-Armeense 
geweldd vond plaats op heimelijke instigatie van de centrale overheid, 
inn het bijzonder de sultan, en werd mogelijk gemaakt en ten dele uit-
geloktt en georganiseerd door met elkaar samenwerkende civiele, mili-
taire,, politiële en religieuze autoriteiten op regionaal en plaatselijk ni-
veau,, hier en daar geholpen door uit Constantinopel gezonden 
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agentenn van de sultan.44 De daadwerkelijke uitoefening van het geweld 
lagg veelal in handen van plaatselijke groepen Turkse mannen, hier en 
daarr door leger en politie van wapens voorzien, en op vele plaatsen bij-
gestaann door ongeregelde Koerdische troepen. Bij dreiging van verzet 
vann Armeense kant werd, net als in Sassun, ook wel rechtstreeks aan 
hett geweld deelgenomen door gendarmerie (zaptieh) en soldaten. Veel 
pogromss vonden plaats op vrijdag na de gebedsdienst in de moskeeën, 
waarr de voorgangers de gelovigen voorhielden dat een Armeense aan-
vall  op moslims op handen was dan wel dat de Armeniërs onafhanke-
lijkheidd dreigden te krijgen. De gelovigen werden, in overeenstem-
mingg met de shari'a en de ghazi-uadïüe, opgeroepen hun plichten 
tegenoverr de ware godsdienst en de sultan te vervullen en de 'trouwe-
loze'' en 'ongelovige' Armeniërs voor hun ongehoorzaamheid te straf-
fen.. Glorie, buit en straffeloosheid zouden hun deel zijn. 

Ookk in andere opzichten waren er religieuze en rituele aspecten aan 
dee pogroms: vaak begonnen ze na het blazen van een hoornsignaal of 
hett afvuren van geweerschoten en werden ze op dezelfde wijze gestopt, 
hetzijj  om gebeden te zeggen en daarna de pogrom voort te zetten, het-
zijj  om ze te beëindigen, waarna moslim-functionarissen de overleven-
dee Armeniërs aanzegden dat de slachtpartijen en plunderingen voorbij 
waren.. In sommige plaatsen werden de moorden vooral gepleegd door 
slagerss en leerlooiers, ambachtslieden die met doden vertrouwd waren 
enn over speciale vaardigheden met bijlen en messen beschikten; elders 
werdd onder het uitspreken van rituele spreuken Armeense mannen de 
keell  doorgesneden zoals men dat bij schapen placht te doen. Ook wer-
denn Armeniërs, na het begin van de aanvallen, wel voor de keus gesteld 
onmiddellijkk over te gaan tot de islam en zo te ontkomen aan een ze-
keree dood; vooral vrouwen en kinderen uit families waarvan de man-
nenn al vermoord waren, konden daarmee te maken krijgen. Op andere 
plaatsenn werden jonge vrouwen en kinderen ontvoerd en in Turkse of 
Koerdischee huishoudens opgenomen. Vele Armeense kerken en kloos-
terss werden welbewust geschonden, geplunderd en vernield, andere 
tott moskee gemaakt.45 

Opp sommige plaatsen ontsnapten Armeense gemeenschappen door 
eenn combinatie van specifieke omstandigheden aan de pogroms. Eind 
oktoberr 1895, toen elders in het rijk anti-Armeens geweld al in volle 
gangg was, begonnen Armeense inwoners van het bergstadje Zeitun en 
dee omringende Armeense dorpen een gewapende opstand die zij 
maandenlangg volhielden. Mede door de strategische ligging van dit 
berggebied,, zo'n veertig kilometer noordwestelijk van de stad Marash, 
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wistenn de inwoners niet alleen omvangrijke aanvallen van Turkse en 
Koerdischee troepen te weerstaan maar deze ook aanzienlijke verliezen 
toee te brengen. In februari 1896 werd door onderhandelingen onder 
bemiddelingg van Europese consuls de strijd rond Zeitun beëindigd. 
Waarschijnlijkk bleef mede door het slagen van dit verzet de grote Ar-
meensee bevolkingsgroep in en rondom de stad Adana — niet ver van 
Zeitunn - gespaard voor de pogroms.46 Misschien speelden daarbij ook 
regionalee en plaatselijke Turkse autoriteiten die geen voorstanders van 
dee pogroms waren, een rol. Dat was in elk geval enige tijd een belang-
rijkk gegeven in de nabij de Russische en Perzische grenzen gelegen stad 
Vann in het oosten van Anatolië en een deel van het gebied daarom-
heen,, waar niet alleen een kleine meerderheid van de bevolking Ar-
meenss was en een deel over wapens beschikte, maar waar ook de Turk-
see gouverneur en de Turkse militaire commandant gekant waren tegen 
wanordee en geweld. Na verwijdering van de gouverneur door de cen-
tralee Ottomaanse overheid kwam het in juni 1896 alsnog tot snel esca-
lerendee gewelddadige strijd maar ook hier werd door bemiddeling van 
Fransee en Engelse consuls ter plaatse een bestand bereikt, al werd door 
Turkss verraad na het bestand alsnog een groep van omstreeks 900 
Armeensee mannen, die een vrijgeleide naar de Perzische grens was toe-
gezegd,, vlak voor de grens grotendeels omgebracht.47 

Eenn van de laatste manifestaties van georganiseerd geweld tegen Ar-
meniërss in deze tijd deed zich zo'n driekwart jaar na de grote golf van 
pogromss voor in Constantinopel. Op 26 augustus 1896, twee jaar na 
dee gebeurtenissen in Sassun, bezetten enkele tientallen bewapende 
jongee activisten van de revolutionair nationalistische Armeense Dash-
naktsutiunnaktsutiun partij het centrale gebouw van de Imperiële Ottomaanse 
Bank,, een knooppunt van vele Europese kapitaalsbelangen in het rijk 
enn ook van vitaal belang voor de Ottomaanse schatkist. Bij de aanvang 
vann de bezetting werd een drietal bewakers van de bank gedood en 
kwamm één van de leiders van de bezetters om, later vielen onder de be-
zetterss nog enkele doden tijdens schotenwisselingen met de politie 
buitenn de bank. Gelijktijdig met de bezetting werden door groepjes 
Armeensee revolutionairen aanslagen gepleegd op enkele politiebureaus 
inn Constantinopel. Deze aanslagen werden afgeweerd, waarbij de aan-
vallerss omkwamen. De bezetters van de bank verklaarden Armeense 
patriottenn te zijn en de bezetting te bedoelen als protest tegen de mas-
samoorden.. Ze wilden hun grieven, vastgelegd in verschillende docu-
menten,, onder de aandacht brengen van een zestal Europese ambassa-
dess en ze eisten onmiddellijke politiek-bestuurlijke hervormingen en 
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ingrijpenn van de Europese mogendheden. Zo niet, dan zouden ze met 
meegebrachtee explosieven de bank opblazen. Door adequaat optreden 
vann de Europese directie van de bank, onder inschakeling van de En-
gelsee en Russische ambassades, kon deze dreiging worden afgewend: 
eenn aanvankelijk door de sultan gelastte aanval van politie en militai-
renn op de bank werd voorkomen, de bezetters werden door de zogehe-
tenn dragoman (tolk) van de Russische ambassade overreed hun actie op 
tee geven, ze kregen een vrij geleide naar het jacht van de Engelse bank-
directeurr en werden daarmee aan boord van een Frans schip gebracht 
voorr verbanning naar Frankrijk.48 

Inn de twee dagen die volgden, werden in heel Constantinopel, in 
hethet bijzonder in de Armeense buurten, Armeniërs op straat en in hun 
huizenn vermoord door met knuppels, messen en ijzeren staven bewa-
pendee groepen Turken. Door politie en militairen werd niet ingegre-
penn maar wel bemiddelend opgetreden, onder andere bij de distributie 
vann wapens en het afvoeren van doden en gewonden. Europese diplo-
matiekee protesten werden eerst door de regering van de hand gewezen, 
onderr meer onder verwijzing naar 'Armeense aanvallen op moslims', 
maarr nadat op de tweede dag het gerucht ging dat Britse mariniers in 
dee haven zouden landen en de ambassadeurs de sultan openlijk ge-
dreigdd hadden dat voortzetting van de moordpartijen tot 'ernstig ge-
vaarr voor zijn troon en zijn dynastie' zouden leiden, kwam er een ab-
ruptt einde aan. Inmiddels waren in de stad naar schatting zesduizend 
Armeniërss omgebracht.49 Het laatste gewelddadige drama van deze 
episodee van vervolging speelde zich enkele weken later af. Op 15 sep-
temberr 1896 werden door Turkse troepen in het afgelegen stadje Egin 
inn het noorden van de vilayet Harput tweederde van de Armeense hui-
zenn geplunderd en in brand gestoken en omstreeks tweeduizend Ar-
meniërs,, onder wie 'veel vrouwen en kinderen', vermoord. Egin was de 
plaatss van herkomst van de leider van de bezetters van de Ottomaanse 
bankk die bij het begin van de actie was omgekomen.50 

Hoewell  na het anti-Armeense geweld in Constantinopel aanvankelijk 
zwaree en eensgezinde Europese diplomatieke druk op het Ottomaanse 
regimee werd uitgeoefend om de verantwoordelijken voor de massa-
moordenn aan te houden, te berechten en eindelijk tot hervormingen 
overr te gaan, verzwakte die druk het jaar daarop door de steeds ontwij-
kendee en vertragende diplomatieke tactiek van Ottomaanse kant en 
toenemendee verdeeldheid tussen de Europese regeringen. Het regime 
vann sultan Abdul Hamid handhaafde zijn positie, de vervolging en de 
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massamoordenn bleven onbestraft, hervormingen kwamen niet tot 
stand,, en tussen het Ottomaanse rijk en het keizerlijke Duitsland, dat 
zichh al eerder opgesteld had als beschermer van het rijk, groeide verde-
ree politiek-militaire en economische toenadering.51 Het 'Armeense 
vraagstuk',, nu ernstiger dan ooit tevoren, bleef nagenoeg ongewijzigd 
voortbestaan.. Wél waren door de vervolging bij vele Armeniërs gevoe-
lenss van angst en beduchtheid voor het regime gegroeid en waren door 
hethet openlijke geweld wantrouwen, haat en vijandschap tussen de ver-
schillendee bevolkingsgroepen op plaatselijk niveau sterk toegenomen. 
Hoewell  een deel van de Turken in de hogere strata de pogroms afkeur-
de,, hier en daar ook Turken en Koerden Armeniërs in bescherming 
haddenn genomen, en zeker niet alle Turkse autoriteiten hadden inge-
stemdd met de pogroms, kon het regime de vervolging min of meer hei-
melijkk als 'succes' beschouwen en waren delen van het civiele over-
heidsapparaat,, van het leger en de politie vérgaand gecompromitteerd. 
Inn deze twee jaar was gebleken dat de Ottomaanse overheden in sa-
menwerkingg met delen van de islamitische Turkse en Koerdische be-
volkingg straffeloos konden overgaan tot grootschalige en openlijk ge-
welddadigee collectieve vervolging en repressie van de christelijke 
Armeensee minderheid. Dat riep weliswaar internationale diplomatie-
kee protesten op en soms zware diplomatieke druk uit Europa en Rus-
landd om binnen het rijk hervormingen door te voeren, maar werkelijk 
dwingendee interventies waren uitgebleven. Het voorspelde weinig 
goedss voor de toekomst. 

Inn welk perspectief kunnen we deze eerste episode van vervolging van 
dee Armeniërs zien? Waarom kwam het tot vervolging, en waarom nam 
dee vervolging de geschetste vormen aan? In de keten van gebeurtenis-
senn op korte termijn, van acties en reacties van alle betrokkenen, waren 
dee perceptie, de dispositie en het handelen van het Ottomaanse regi-
mee van doorslaggevende betekenis. De sultan, te kenschetsen als over-
wegendd reactionair en autocratisch, was er primair op uit zijn eigen 
positiee en de status-quo van het ernstig verzwakte rijk zo veel mogelijk 
tee handhaven.52 Het is aannemelijk dat dat streven werd gedeeld door 
hett overgrote deel van de heersende Ottomaanse elites. 

Diee status-quo en de daarmee verbonden machtsposities stonden 
onderr sterke politiek-economische en militaire druk van buitenlandse 
mogendhedenn en van nationalistisch getinte emancipatiebewegingen 
vann delen van christelijke minderheden binnen het rijk. In het recente 
verledenn (1878) was een oorlog met Rusland uitgelopen op een neder-
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laag,, waarbij ook een deel van het Ottomaans/Armeense territorium 
inn Oost-Anatolië rondom Kars en Ardahan aan Rusland verloren was 
gegaan,, en de Bulgaarse provincies van het rijk een autonome status 
haddenn verworven door een combinatie van Bulgaarse opstandigheid 
enn buitenlandse druk. Blijkens een door de historicus Melson gepubli-
ceerdee brief van sultan Abdul Hamid aan de Engelse ambassadeur 
Currie,, met betrekking tot de gebeurtenissen in Sassun, ontwaarde de 
sultann in de Armeense politieke activiteiten een duidelijke parallel met 
dee Bulgaarse opstand en vreesde hij een soortgelijke afloop in de toe-
komst,, ten koste van het rijk . Weliswaar hield hij een afscheiding van 
dee Armeniërs, op grond van hun verspreide vestigingspatroon en het 
feitt dat zij in geen enkele provincie de grote meerderheid vormden, 
voorr onmogelijk, maar hij zag in politieke activiteit van Armeense 
kantt onmiskenbaar een ernstige dreiging.53 

Hett handelen van het centrale Ottomaanse regime lag in het ver-
lengdee van deze perceptie en dispositie. Het inzetten van een grote 
troepenmachtt tegen de Armeniërs in Sassun in de zomer van 1894 had 
hoogstwaarschijnlijkk niet alleen ten doel een vermeende 'revolutionai-
ree opstand' de kop in te drukken maar tevens door het aanrichten van 
eenn verwoestende massaslachting wraak te nemen en de hele Armeen-
see bevolkingsgroep binnen het rijk daarmee zodanig te intimideren dat 
elkee politieke activiteit voortaan achterwege zou blijven. De geweldda-
digee repressie riep echter verschillende onbedoelde, en vanuit het oog-
puntt van de sultan en zijn regime ook ongewenste, reacties op: door 
hett aanvankelijk felle, zij het uiteindelijk kansloze, Armeense verzet in 
Sassunn sneuvelde een aanzienlijk aantal soldaten en gendarmes, en het 
geweldd van de Koerdische en Turkse troepen tegen de Armeneense in-
wonerss leidde tot geschokte reacties in Europese kringen en vervolgens 
tott intensieve diplomatieke bemoeienis en druk die het regime tot een 
formeell  onderzoek en het toezeggen van hervormingen dwong. Bo-
vendienn bleek, getuige onder meer de voorgenomen Armeense publie-
kee demonstratie in Constantinopel, dat het niet gelukt was de Arm-
eensee bevolking als geheel afdoende te intimideren. 

Gezienn deze gevolgen van het drama in Sassun en de aard van het 
centralee Ottomaanse regime dreigde nu een politiek van nog meer re-
pressiee van de Armeniërs. Zoals in het verleden al herhaaldelijk was ge-
bleken,, had het regime geenszins de bedoeling hervormingen ten be-
hoevee van de Armeniërs door te voeren.54 Het Ottomaanse bewind en 
dee diplomatie waren gericht op het systematisch ontkennen en baga-
telliserenn van berichten over onrecht en geweld tegen Armeniërs en 

226 6 



DEE VERVOLGIN G VAN DE ARMENIËR S I N HET OTTO M AAN S-TURKSE RIJK 

vann klachten daarover van Armeense zijde. Ook werd niet geaarzeld 
gebruikk te maken van de tactiek van 'het beschuldigen van het slacht-
offer':: er zou geen sprake zijn van geweld van Koerden en Turken 
tegenn Armeniërs, maar juist van het tegendeel: Armeense rebellen' en 
'bandieten'' zouden zich niet alleen 'met de wapens in de hand' tegen 
dee Ottomaanse regering hebben gekeerd maar ook tegen de onschul-
digee en vreedzame moslimbevolking. Onder die omstandigheden 
'moesten'' regering en volk zich wel tegen de Armeniërs verweren." 
Daarnaastt bediende de Ottomaanse diplomatie zich van geijkte diplo-
matiekee middelen als ontwijking, het uit elkaar spelen van de tegen-
standers,, vertraging en misleiding. Toegeven aan Europese diploma-
tiekee druk vond alleen plaats wanneer dat onvermijdelijk werd en de 
uiteindelijkee toezegging van hervormingen had uitsluitend ten doel de 
Europesee mogendheden publiekelijk te apaiseren. 

InIn werkelijkheid bleef het politieke doel evenwel de Armeniërs af te 
straffenn voor hun 'ongehoorzaamheid' en te intimideren door geweld 
enn terreur, onder verheimelijking van het aandeel van het centrale regi-
mee daarin teneinde buitenlandse bemoeienis te ondopen. De demon-
stratiee in Constantinopel werd aangegrepen voor gewelddadige aan-
vallenn op de Armeniërs door 'het volk', in de gedaante van de 
ongeregeldee Turkse benden, en bood tegelijkertijd, samen met 'de op-
stand'' in Sassun, een voorwendsel voor de reeks pogroms tussen okto-
berr 1895 en begin 1896. Ook in de laatste cyclus van geweld in deze tijd 
-- vanaf de bezetting van de Ottomaanse bank via de twee dagen du-
rendee massamoorden in Constantinopel tot en met het bloedbad in 
Eginn — is duidelijk waarneembaar hoe de beëindigde bezetting nadien 
fungeerdee als voorwendsel voor massaal anti-Armeens geweld. 

Bijj  de pogroms waren regionale en plaatselijke omstandigheden 
medebepalendd en moest, naast de vermelde inzet van ongeregelde 
Koerden,, Turkse gendarmerie en soms ook geregelde troepen, steeds 
eenn deel van de plaatselijke mannelijke Turkse bevolking voor geweld 
tegenn de Armeniërs gemobiliseerd worden. Voor die mobilisering 
werdd aangesloten bij bestaande scheidslijnen en tegenstellingen tussen 
islamietenn en christenen en kon, onder aanwakkering van geruchten 
overr een dreigende opstand van de Armeniërs, met succes een beroep 
wordenn gedaan op traditionele religieuze concepties ontleend aan de 
shari'aenshari'aen de gA^za-traditie. Dat verschafte aan de pogroms ook de ge-
noemdee religieuze aspecten en kon op het eerste gezicht de indruk 
wekkenn van godsdienststrijd op plaatselijk niveau. Het is overigens 
niett uitgesloten dat voor sultan Abdul Hamid en andere Ottomaanse 
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autoriteitenn ook werkelijk religieuze overtuigingen in het geding 
waren.. Juist onder zijn bewind vond een afwending van het Westen 
plaatss en werd gestreefd naar versterking van het islamitische karakter 
vann het rijk. Naast seculiere politieke motieven om de Armeniërs met 
geweldd te intimideren, was hun politieke beweging in zijn ogen mis-
schienn ook een ontoelaatbare inbreuk op een als sacraal beschouwde 
hiërarchischee orde waarbij de vanouds als inferieur geldende christe-
nenn zich op verraderlijke wijze keerden tegen de superioriteit van de 
islamm en de Turken.56 

Mobiliseringg van delen van de lokale islamitische bevolking voor 
massaall  geweld tegen de Armeense inwoners was, voorzover bekend, 
geenn moeilijke opgave, althans wanneer geen zware tegenstand van 
Armeensee kant te vrezen viel en de Turkse autoriteiten ter plaatse de 
juistee condities hadden geschapen. Hoe belangrijk die voorwaarden 
waren,, bleek in het bijzonder uit die gevallen waarin wèl sprake was 
vann georganiseerd en gewapend Armeens verzet of waar de plaatselijke 
Turksee autoriteiten, ondanks oplopende spanningen en gewelddadige 
incidenten,, weigerden pogroms toe te staan en de publieke orde ble-
venn handhaven, zoals in respectievelijk Zeitun en Van. Elders waren, 
naa garanties van straffeloosheid, weinig inhibities ten aanzien van ge-
weldd te bespeuren: uit de destructieve razernij en de wreedheden die 
dee aanvallen op de Armeniërs kenmerkten, bleek de zeer geringe mate 
vann identificatie tussen de bevolkingsgroepen. In de ogen van vele Tur-
kenn waren de Armeniërs geen mensen zoals zijzelf en in meerderheid 
toondenn ze zich ongevoelig voor het leed dat zij door hun geweld aan 
dee Armeniërs toebrachten. 

Datt plundering, brandstichting en massamoord, georganiseerd en 
deelss gecamoufleerd als islamitische volkswoede, door het regime als 
politiekk middel werd gebruikt, was op zichzelf niet uitzonderlijk. Het 
pastee in de lange Ottomaans-Turkse traditie van destructief geweld 
vann de staat tegen van ongehoorzaamheid of opstandigheid verdachte 
onderdanen.. Daarbij werd amper onderscheid gemaakt tussen de 
eventueell  strafbare daden van individuen of groepen, en het toeschrij-
venn van schuld aan en het afstraffen van de grotere religieuze of etni-
schee collectiviteit waarvan zij geacht werden deel uit te maken. Dit 
primitievee politieke denken, dat onder meer getuigt van een relatief 
lagee graad van maatschappelijke differentiatie en individualisering, 
wass ook institutioneel verankerd in het millet-systeem en lag ten 
grondslagg aan de vele gevallen van collectieve wraak en vergelding, 
weerwraakk en represailles in het schoksgewijs afkalvende Ottomaanse 
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rijkk in de 19e eeuw. De vervolging van de Armeniërs tussen 1894 en 
18966 sloot deels aan bij dit patroon. 

Dezee interpretatie van het vervolgingsproces op korte termijn kan on-
dersteundd worden door de gebeurtenissen te plaatsen in de context 
vann enkele belangrijke ontwikkelingen op langere termijn. Zoals ge-
zegd,, had de expansie van het Ottomaanse rijk al ver vóór de 19e eeuw 
zijnn uiterste grenzen bereikt. In de 17e en 18e eeuw waren de tekenen 
vann militair machtsverlies, territoriale contractie en daarmee verbon-
denn prestigeverlies steeds duidelijker geworden en in de 19e eeuw zette 
ditt proces van neergang versneld door. Vanuit verschillende belangen 
oefendenn vooral Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Engeland en Frank-
rijkk — later nog aangevuld met Pruisen/Duitsland en Italië — steeds 
meerr druk uit op het Ottomaanse rijk. 

Frankrijkk en Engeland hadden al in de 16e eeuw verdragen gesloten 
mett het rijk waarbij zowel militaire als commerciële en zeevaartbelan-
genn werden nagestreefd. In analogie met het millet-systeem waren de 
onderlingee betrekkingen geregeld bij zogeheten capitulaties. Tegen be-
paaldee verplichtingen en betalingen konden onderdanen van Frankrijk 
enn Engeland onder gezag van hun eigen ambassadeurs en consuls en 
mett behoud van eigen recht zich vrij in het rijk bewegen, onder meer 
omm handel te drijven. Frankrijk trad bovendien formeel op als bescher-
merr van alle niet-Franse Latijnse christenen in het rijk en van de voor 
christenenn heilige plaatsen in Jeruzalem en de Sinaï. Het verschafte 
beidee mogendheden, vaak in onderlinge concurrentie, geprivilegieerde 
invloedd op de Ottomaanse regering. Die invloed nam in later eeuwen, 
enn vooral in de 19e eeuw, sterk toe: beide staten werden economisch en 
militairr sterker en werden binnen het geheel van Europese tussenstate-
üjkee machtsbalansen onmisbaar voor het in stand houden van het Ot-
tomaansee rijk. Tevens groeiden hun economische belangen binnen het 
rijkk en werd het door verschulding steeds afhankelijker van beide mo-
gendheden.. Bovendien annexeerden beide in de loop van de 19e eeuw 
vanuitt imperialistische motieven voormalig Ottomaanse gebieden: 
Frankrijkk veroverde Algerije (1830-1847), maakte van Tunesië een pro-
tectoraatt (1881) en verwierff  grote invloed in de Libanon; Engeland be-
zettee Cyprus (1878) en Egypte (1882), en kreeg vanuit het bezette Aden 
(1839)) steeds meer invloed in de Arabische gebieden. Onder deze om-
standighedenn kwamen beide mogendheden ook van tijd tot tijd op 
voorr de belangen van christelijke minderheden binnen het Ottomaan-
see rijk;  oprechte betrokkenheid bij het lot van die minderheden en im-
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perialistischh eigenbelang waren daarbij overigens niet altijd van elkaar 
tee onderscheiden.57 

Dee zwaarste militaire druk op het Ottomaanse rijk ging uit van het 
Russischee militair-agrarische imperium dat vanaf de 15e eeuw uitdijde 
vanuitt het kerngebied rondom Moskou. Halverwege de 16e eeuw 
stuittenn beide imperia voor het eerst op elkaar met de Russische vero-
veringg van het khanaat van Astrakhan. Amper een eeuw later begon 
eenn reeks militaire confrontaties tussen beide rijken waarbij de strijd 
weliswaarr geruime tijd heen en weer golfde, maar het Turkse rijk uit-
eindelijkk werd teruggedrongen. De Ottomaanse macht werd uit de 
Oekraïnee benoorden de Bug verdreven en Azov werd nog lange tijd 
mett grote moeite behouden, maar het gebied moest tenslotte worden 
prijsgegevenn aan Rusland dat op de gelijknamige zee zijn eerste zuide-
lijk ee marinevloot opbouwde. Met het aantreden van tsaar Peter I, de 
Grote,, aan het einde van de 17e eeuw, werd uitbreiding van het Russi-
schee rijk tot aan de kusten van de Zwarte Zee een hoofddoel van de 
Russischee imperialistische politiek. De tsaar koesterde ook de wens 
eenss het 'Tweede Rome' (Constantinopel), de bakermat van het or-
thodoxee christendom, op de Turken te heroveren en hij wierp zich op 
alss beschermheer van de orthodox-christelijke bevolkingen die onder 
Ottomaanss bewind op de Balkan leefden.58 

Inn het westen van de Balkan vergrootte intussen het Habsburgse 
Oostenrijkk de militaire druk op het Ottomaanse rijk. Aan het begin 
vann de 17e eeuw was Oostenrijk door de sultan voor het eerst erkend 
alss partij van gelijke rang in plaats van als geminachte verliezer. Net als 
inn het noorden tegen Rusland golfde de militaire strijd aanvankelijk 
heenn en weer, maar in 1664 werden de Ottomaanse legers bij St.Got-
hardd verpletterend verslagen en na het mislukte tweede Ottomaanse 
belegg van Wenen in 1683 werden in hoog tempo Kroatië, de stad Buda 
enn grote delen van Hongarije, Slavonië en Transsyivanië veroverd. Bij 
hett verdrag van Karlowitz uit 1699 tussen het rijk en de Europese mo-
gendhedenn werd het overgrote deel van de veroveringen geconsoli-
deerd.. Zowel benoorden de Zwarte Zee als op de Balkan had het Ot-
tomaansee rijk nu zware militaire nederlagen geleden en moesten grote 
territoriaa definitief worden afgestaan.59 

Di tt patroon herhaalde zich in de 18e eeuw. Door Oostenrijks-Hon-
gaarsee veldtochten ging in het begin van de eeuw heel Hongarije verlo-
renn voor het rijk en werden delen van Noord-Bosnië, noordelijk Servië 
enn Wallachije veroverd. Russische campagnes naar Bessarabië en 
Moldaviëë waren aanvankelijk minder succesvol, maar enkele decennia 
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laterr vond de eerste grote Russische invasie van de Krim plaats en stel-
denn Rusland en Oostenrijk, in tijdelijke coalitie met elkaar, zware 
eisenn aan het Ottomaanse regime.60 Door Ottomaanse militaire in-
spanningenn en sterke Franse steun kon een beslissende nederlaag nog 
wordenn afgewend, maar het Russisch-Oostenrijks samengaan duidde 
eropp dat beide imperia nu welbewust uit waren op eigen expansie ten 
kostee van het verzwakkende rijk. In 1770 veroverden Russische troe-
penn een groot deel van Moldavië en Oost-Wallachije, in de jaren daar-
naa werd de gehele Krim ingenomen, de Kuban ten oosten van de 
Zwartee Zee ingelijfd, en werden in de Kaukasus Mingrelië en Georgië 
opp het Ottomaanse rijk veroverd. In enkele decennia was de hele noor-
delijkee kust van de Zwarte Zee in Russische handen overgegaan. Aan-
gezett door de snelle Russische expansie, toenemende politieke activi-
teitt van Russische agenten onder de orthodoxe christenen op de 
Balkann en openlijk geuite Russische aanspraken op Ottomaans/Griek-
see territoria, veroverde Oostenrijk in 1789 bijna heel Bosnië en Servië, 
inclusieff  Belgrado, en het resterende deel van Moldavië tot aan de Rus-
sischee invloedssfeer. Door een voor het Ottomaanse rijk gunstige sa-
menloopp van internationale omstandigheden kreeg het via vredesver-
dragenn het grootste deel van de veroverde gebieden alsnog terug, maar 
hett respijt zou slechts van korte duur blijken te zijn. 

Dezee ontwikkelingen in de tussenstatelijke betrekkingen van het Ot-
tomaansee rijk in de 17e en 18e eeuw hadden onder andere tot gevolg 
datt in Europa de beduchtheid voor de eeuwenlang gevreesde Turken 
sterkk afnam en vervangen werd door een mengeling van geringschat-
ting,, imperiële hebzucht, en bezorgdheid over de toekomst van het 
rijk.. Aan het eind van de 18e eeuw tekende zich al af wat in de 19e eeuw 
'dee Oosterse kwestie' of 'de zieke man van Europa' genoemd zou wor-
den:: wat moest er worden van het almaar verzwakkende Ottomaanse 
rijk?? Mett die 'Oosterse kwestie' raakten andere 'kwesties' gelieerd: eerst 
dee Servische en de Griekse, later de Roemeense, Bulgaarse en Armeen-
se.. Hoewel de posities soms tijdelijk verschoven, beoogden de Russi-
schee en Oostenrijks-Hongaarse regimes doorgaans territoriale expan-
siee ten koste van het Ottomaanse rijk, terwijl onder behartiging van 
eigenn imperialistische belangen Engeland, Frankrijk en Pruisen/Duits-
landd neigden naar instandhouding van althans een groot deel van het 
rijk,, vooral als tegenwicht tegen uitbreiding van Russische macht. 

Datt de tijd van grote Ottomaanse offensieven en veroveringen de-
finitieff  voorbij was en het rijk duurzaam in het defensief was gedron-
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gen,, was voor opeenvolgende Ottomaanse elites moeilijk te aanvaar-
den:: naast een soms meer gelaten, soms meer realistische acceptatie, 
genereerdee het proces van machtsverlies ook steeds opnieuw wantrou-
wen,, wraakzucht en een diepe rancune ten opzichte van de buiten-
landsee mogendheden. Tegen de achtergrond van de martiale Otto-
maans-Turksee traditie, waarin eeuwen achtereen grootse militaire 
successenn waren geboekt, en het nauw daarmee verbonden geloof in 
eigenn superioriteit, waren de grote nederlagen van de 17e en 18e eeuw 
onbegrijpelijk,, pijnlijk , vernederend en schaamtevol.61 Te meer omdat 
diee nederlagen werden toegebracht door de zo lang minderwaardig ge-
achte,, 'trouweloze ongelovigen'. Daarmee werd de islamitische ghazi-
conceptiee in het hart geraakt, met onder een groot deel van de Otto-
maans-Turksee elites een gewonde trots als duurzaam resultaat. Niet 
langerr meer zeker van eigen militaire sterkte op de slagvelden en stap 
voorr stap beperkt in de ooit onbegrensd geachte soevereiniteit, werd 
hett rijk voor zijn voortbestaan steeds meer afhankelijk van diplomatie 
gerichtt op het voorkomen en vertragen van vijandelijkheden, het aan-
gaann van wisselende allianties met andere staten, en het trachten te ver-
delenn van de vele potentiële vijanden. 

Di tt alles zette zich versneld voort in de 19e eeuw: aan de ene kant gin-
genn in een nieuwe reeks oorlogen en opstanden opnieuw grote delen 
vann het rijk verloren, anderzijds trachtten opeenvolgende sultans en 
regeringen,, laverend tussen een streven naar interne hervormingen en 
hett handhaven van de status-quo, het tij van doorgaand machtsverlies 
tee keren. In het begin van de eeuw raakte het rijk verwikkeld in de Na-
poleontischee oorlogen wat onder meer leidde tot het feitelijke verlies 
vann Egypte, de definitieve Russische annexatie van Bessarabië - de 
rivierr de Pruth tussen Bessarabië en Moldavië werd de nieuwe grens 
tussenn beide rijken - en een massale Servische boerenopstand onder 
Russischee protectie die Servië gedurende een aantal jaren feitelijk zelf-
standigg maakte en een krachtige impuls gaf aan het ontstaan van een 
vroegg Servisch nationalisme.62 Vroeg nationalisme was ook te ontwa-
renn in de Griekse onafhankelijkheidsstrijd vanaf 1821, die uiteindelijk 
inn 1830, weer onder zware internationale druk op het rijk, resulteerde 
inn een onafhankelijke staat in de zuidelijke Griekse gebieden. De strijd 
gingg gepaard met omvangrijke massamoorden over en weer en met 
verdrijvingg van bevolkingsgroepen. Bij de vele gevallen van collectieve 
wraakk en vergelding werd de scheidslijn vooral getrokken tussen chris-
tenenn en islamieten en in mindere mate tussen nationale of etnische 
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groepen,, al vielen religieuze, nationale en etnische dimensies van iden-
titeittiteit ook wel samen.63 

Intussenn bracht een in 1827 begonnen oorlog met Rusland nieuwe 
tegenslagen:: Russische troepen trokken door Moldavië en Wallachije, 
overr de Balkan-bergketen en belegerden zelfs korte tijd Adrianopel. Bij 
dee vrede van 18 29-1830 werden beide provincies — het toekomstige 
Roemeniëë - semi-autonoom en werd bovendien Servië nagenoeg on-
afhankelijk.. In het oosten van het Ottomaanse rijk, waar Russische 
troepenn ook ver opgedrongen waren, werden onder meer Georgië en 
hett oosten van de Armeense gebieden definitief geannexeerd. Terwijl 
velee islamieten, onder wie Tartaren en Tsjerkessen (Circassiërs), naar 
hethet Ottomaanse rijk vluchtten, werden naar schatting een kleine mil-
joenn Armeniërs, omstreeks eenderde van het totale aantal, onderdanen 
vann de Russische tsaar.64 

Dee gewelddadige territoriale afkalving in deze tijd ging gepaard met 
eenn serie pogingen het Ottomaanse rijk door interne hervormingen te 
versterken.. Ook daarbij ging het gewelddadig toe. Al in 1791, onder 
sultann Selim III , werd een politiek van hercentralisering ingezet, ge-
richtt op het tegengaan van een ver voortgeschreden 'feodalisering' die 
inn allerlei gebieden binnen het rijk regionale potentaten en extreme 
corruptiee hadden voortgebracht. Ook werden hervormingen van het 
civielee bestuur, de belastingheffing en de strijdkrachten voorbereid, en 
maatregelenn om de economie te versterken en meer seculier en beter 
onderwijss te realiseren. Dit alles bedreigde vele gevestigde belangen en 
riepp een reactionaire oppositie op, waarin vooral de ulemcu, de islamiti-
schee geestelijkheid, en de Janissaren betrokken waren. Het daadwerke-
lij kk streven naar invoering van deze 'nieuwe orde' {Nizam-i-Jedid) aan 
hethet begin van 19e eeuw werd de sultan fataal. In collusie met enkele 
hogee autoriteiten in Istanbul en de groot- moefti van de hoofdstad 
muittenn in 1807 de Janissaren. De sultan werd afgezet en kort daarop 
naa een tegenstaatsgreep door hen vermoord. Ook tientallen hervor-
merss werden omgebracht, de afgehouwen hoofden van zeventien van 
henn werden te pronk gesteld. Voorlopig had de reactie het pleit gewon-
nen.65 5 

Maarr nog geen twintig jaar later werden de rollen omgekeerd: in 
18266 deed sultan Mahmud II, na jarenlange zorgvuldige politieke en 
militairee voorbereiding, bij een door hem uitgelokte nieuwe muiterij 
vann Janissaren een greep naar de macht: duizenden Janissaren die in de 
stratenn van Istanbul gewapend oprukten naar zijn paleis liet hij door 
aann hem trouwe troepen met artillerie vernietigen. Gelijktijdig schafte 
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hijj  bij decreet het voormalige keurcorps af en werden in de provincies 
opp zijn bevel in korte tijd nogmaals vele duizenden Janissaren ver-
moord.. De orde van de Bektashi derwisjen, die speciaal aan de Janissa-
renn toegewijd was geweest, werd getroffen door hetzelfde lot. 

Doorr deze uiterst gewelddadige machtsgreep herstelde de sultan de 
centralee autocratie binnen het rijk en vervolgens werden door zijn re-
gimee van 'bovenaf' hervormingen doorgevoerd, geïnspireerd door Eu-
ropesee voorbeelden. De strijdkrachten werden, deels naar Pruisisch 
model,, gereorganiseerd; op centraal niveau werden ministeries ge-
vormdd - waarbij onder meer ook de financiële en bestuurlijke macht 
vann de ulema sterk werd ingeperkt — en ook werd gestreefd naar de 
vormingg van een moderne civiele bureaucratie; belastingverpachting 
werdd ten dele afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem; voorts 
werdenn juridische en onderwijshervormingen tot stand gebracht.66 

Hoewell  ook veel bij het oude bleef en er diepe en sterke weerstanden 
blevenn bestaan tegen wat door velen als imitatie van de 'ongelovigen' 
werdd ervaren, werd met dit alles niettemin een begin gemaakt met de 
omvormingg van het oude islamitische imperium tot een meer seculiere 
enn modernere Ottomaanse staatssamenleving. In 1839 werd door de 
zoonn en opvolger van Mahmud, sultan Abdul Mejid, nog een nieuwe 
impulss aan deze transformatie gegeven door de afkondiging van een 
decreett met constitutionele hervormingen die, samen met andere her-
vormingen,, wel aangeduid zijn als de Tanzimat ('reorganisatie'). Het 
decreett was in feite het werk van enkele verlichte Turkse bestuurders 
enn beoogde, overigens zonder fundamentele wijzigingen in het centra-
listischee autocratische staatsbestel, onder andere meer rechtszekerheid 
binnenn het rijk tot stand te brengen en in principe gelijke rechten en 
plichtenn voor alle Ottomaanse onderdanen, ongeacht religie en etnici-
teit,, te scheppen. Dit waren ultra-radicale voorstellen die op sterke op-
positiee stuitten en bij gebrek aan krachtige steun vanuit het centrale 
bewindd en ondanks intensieve Engelse diplomatieke bemoeienis dan 
ookk slechts in bescheiden mate tot uitvoering kwamen.67 In de jaren 
'500 van de 19e eeuw verliep tenslotte het hervormingsgetij en kreeg het 
handhavenn van de status-quo onder de Ottomaanse elites opnieuw de 
overhand. . 

Datt hield ook verband met hernieuwd toenemende internationale 
spanningen:: in het begin van de jaren '50 escaleerde een Russisch-
Franss diplomatiek confict over de protectie van christenen en de voor 
henn heilige plaatsen in het Ottomaanse rijk, waarbij ook de oude te-
genstellingg tussen het rooms-katholieke en het Grieks-orthodoxe 
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christendomm een rol speelde. De Russische tsaar Nicolaas I, die uit was 
opp de definitieve val van het rijk en zich gepasseerd voelde door de 
Fransee diplomatie, mobiliseerde eind 1852 zijn strijdkrachten en eiste 
onderr meer een volledig protectoraat over de toen nog omstreeks 
twaalff  miljoen orthodox-christelijke onderdanen van de sultan. Voor 
hethet Ottomaanse bewind, dat verdergaande ondermijning van de eigen 
soevereiniteitt vreesde en onder druk stond van een anti-christelijke be-
wegingg onder leiding van ulema, was dit onacceptabel. Een coalitie 
vann Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Pruisen trachtte eerst te be-
middelenn maar schaarde zich vervolgens aan Ottomaanse kant uit 
vreess voor verdere Russische expansie. Daarop brak de Krimoorlog uit 
-- waarin overigens ook op grote schaal langs de Donau werd gevoch-
tenn - die, tegen hoge kosten voor de geallieerden, resulteerde in een 
Russischee nederlaag. Bij het vredesverdrag van Parijs van 1856 werden 
vrijwell  geen territoriale wijzigingen aangebracht, wel kregen Moldavië 
enn Bessarabië een semi-autonome status onder garantie van de mo-
gendhedenn en werd de territoriale integriteit van het Ottomaanse rijk 
nogmaalss erkend. Bij wijze van tegenprestatie legde de sultan in een 
edict,, de Hatti-Humayun, getuigenis af van zijn goede bedoelingen ten 
opzichtee van de christelijke bevolkingsgroepen in het rijk: de principes 
vann de Tanzimat werden herbevestigd en hervormingen in het voor-
uitzichtt gesteld. Het edict werd opgenomen in het vredesverdrag -
tenslottee was de oorlog mede gevoerd over de christenen in het rijk — 
maarr het regime gaf er geen uitvoering aan en aangezien de mogend-
hedenn plechtig hadden afgezien van interventie in de relaties tussen de 
Ottomaansee regering en haar onderdanen bleven hervormingen uit. 
Alss voorheen heersten de sultans als despoten over hun wankele rijk, 
zijj  het dat het regime als gevolg van de reorganisaties nu sterker gecen-
traliseerdd en gebureaucratiseerd was. 

Pass in 1867 drongen Frankrijk, Engeland en Oostenrijk opnieuw op 
hervormingenn aan, zeer tegen de zin van de toenmalige sultan, Abdul 
Aziz,, die als incompetent gold.68 Tegelijkertijd ontwikkelde zich bin-
nenn en buiten het rijk voor het eerst een Turkse oppositionele hervor-
mingsbewegingg van 'onderaf' bestaande uit enkele tientallen verlichte 
bestuurders,, intellectuelen en journalisten. In 1865 vormden zij een ge-
heimee 'Patriottische Alliantie'. Deze 'jonge Ottomanen', seculier ge-
oriënteerdd en beïnvloed door verblijf en studie in Europa, streefden 
naarr een constitutionele reorganisatie van het rijk, waarbij zowel som-
migee islamitische concepties als liberaal-democratische en nationale 
ideeënn uit Europa als leidraad dienden. Het doel was het rijk van een 
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grondwett te voorzien die alle staatsburgers fundamentele rechten zou 
geven,, de autocratische centrale macht zou inperken en een vertegen-
woordigendee nationale assemblee met wetgevende macht zou schep-
pen.. Zo zou dan binnen het rijk een evolutie in de richting van een 
parlementairee regeringsvorm gestalte kunnen krijgen. Ook werd het 
binnenn de Ottomaanse verhoudingen relatief nieuwe begrip 'natie' 
geïntroduceerd:: 'het volk', opgevat als alle Ottomaanse onderdanen, 
zouu de bron moeten worden van alle legitieme politieke macht en de 
focuss van de loyaliteit van de 'burgers', niet zoals tot dan toe de sultan 
enn evenmin de ümmet, de gemeenschap van alle islamieten.69 

Degenenn die deze revolutionaire ideeën uitdroegen, kregen al spoe-
digg te maken met repressie door het regime, hoewel één van de sym-
pathisantenn van de jonge Ottomanen, Midhat Pasja, in 1872 enige tijd 
groot-vizierr was. Enkele jaren later nam de onvrede met het regime 
echterr vrij plotseling explosieve vormen aan: door financieel wanbe-
leidd en vérgaande verschulding ging het rijk bijna bankroet ten nadele 
vann Europese, Turkse, Griekse en Armeense investeerders; droogte en 
slechtee oogsten leidden tot hongersnood en onrust in Anatolië; en in 
1875-18766 braken in Herzegovina, Bosnië en Bulgarije, aangestookt 
doorr Montenegro en Servië, massale opstanden uit tegen het Otto-
maansee bestuur. Weer werden in de gewelddadige strijd scheidslijnen 
getrokkenn tussen christenen en islamieten: christelijke opstandelingen 
pleegdenn massamoorden onder islamieten en het Ottomaanse bewind 
reageerdee met extreme repressie door Tartaarse en Turkse troepen. 
Voorall  de 'Bulgaarse gruwelen', waarbij vele Bulgaarse dorpen door 
dezee troepen werden platgebrand en omstreeks twaalfduizend christe-
lijk ee Bulgaren werden afgeslacht, schokten de publieke opinie en poli-
ticii  in Europa en zorgden voor een fel anti-Turkse stemming.70 

Onderr deze omstandigheden slaagde de oppositiebeweging onder 
Midhatt Pasja erin door een staatsgreep in de hoofdstad sultan Abdul 
Azizz af te zetten, die kort daarop zelfmoord pleegde. Hij werd opge-
volgdd door een neef die echter na drie maanden krankzinnig bleek en 
opp zijn beurt werd opgevolgd door zijn jongere broer, Abdul Hamid 
II .. Deze verklaarde zich eind 1876 accoord met een inmiddels naar 
Pruisischh en Belgisch voorbeeld opgestelde grondwet — overigens pas 
nadatt enkele fundamentele amendementen in autocratische richting 
warenn aangebracht — en benoemde Midhat Pasja tot groot-vizier. Even 
leekk het alsof een fundamentele wending in de politieke ontwikkeling 
vann het Ottomaanse rijk ophanden was.71 

Dee nieuwe sultan had echter heel andere bedoelingen. Met de af-
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kondigingg van de grondwet wilde hij vooral de Europese machten en 
Ruslandd gunstig stemmen en een voortijdig einde maken aan een door 
henn belegde conferentie in Constantinopel gericht op het uitwerken 
vann maatregelen ter bescherming van de christenen in het rijk. Die 
opzett slaagde: begin 1877 ging de door de grondwet schijnbaar overbo-
digg geworden conferentie zonder resultaat uiteen. In datzelfde jaar 
kwamm een nieuwverkozen Ottomaans parlement nog tweemaal kort 
bijeen,, maar daarna werd het door de sultan voor onbepaalde tijd ver-
daagd.. Midhat Pasja werd ontslagen en verbannen, en de Jong-Ot-
tomaansee beweging door staatsrepressie uitgeschakeld.71 Terwijl de 
sultann zo binnenslands zijn autocratie vestigde, werd het rijk van bui-
tenaff  opnieuw bedreigd. 

Inn april 1877 viel Rusland, in het geheim verbonden met Oosten-
rijj  k-Hongarije, zowel in het westen als het oosten het rijk binnen. Ook 
Roemeniëë en Servië verklaarden de oorlog. De sultan rekende op 
steunsteun van Engeland en Frankrijk, maar die bleef aanvankelijk uit, en 
ondankss heftige Turkse tegenstand werden grote gebieden bezet. In 
hett oosten werden de Armeense territoria tot en met Erzurum door 
eenn Russisch leger veroverd, in het westen vestigde Oostenrijk een pro-
tectoraatt over Bosnië-Herzegowina, namen de Serviërs zuidelijk Servië 
rondomm Nish in bezit, en bezetten Russische en Roemeense troepen 
heell  Bulgarije en de streek van Adrianopel. De val van Istanbul leek 
nabij.. Dat alarmeerde de West-Europese mogendheden en onder hun 
drukk kwam het vredesverdrag van San Stefano tussen Rusland en het 
rijkk tot stand. Volgens dit verdrag bleef er nauwelijks Ottomaans ge-
biedd in Europa over en kwamen in plaats daarvan drie grote Slavische 
staten:: Groot-Montenegro, Groot-Servië en een uitgestrekt Bulgaars 
rijk.. Hernieuwde zware druk uit Europa voorkwam realisering van dit 
verdragg en leidde in 1878 tot het Verdrag van Berlijn tussen alle betrok-
kenn mogendheden. Albanië, de Epirus, de sandjak (district) van Novi 
Pazarr (destijds tussen Montenegro en Servië), Kosovo, Macedonië, 
Thraciëë en het Bulgaarse gebied ten zuiden van de Balkan bergketen 
blevenn in Ottomaans bezit en na Ottomaanse beloften hervormingen 
tenn behoeve van de Armeniërs in de oostelijke provincies door te voe-
ren,, trok Rusland zich goeddeels terug uit die gebieden, maar opnieuw 
warenn aanzienlijke verliezen geleden en bijna was het rijk definitief ten 
onderr gegaan.73 Ook na 1878 bleef die dreiging bestaan. 

Hett is vooral tegen de achtergrond en in de context van de hierboven 
geschetstee lange termijn ontwikkelingen dat de aard van het regime 
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vann sultan Abdul Hamid en de eerste episode van vervolging van de 
Armeniërss begrepen kunnen worden. In het lange proces van neer-
gangg had het machtige islamitische rijk steeds meer aan territorium, 
machtt en aanzien ingeboet. Dat proces werd voortgestuwd door ster-
keree christelijke imperia en staten, al dan niet in coalitie met zich 
emanciperendee christelijke minderheden binnen het Ottomaanse rijk. 
Inn de noord-westelijke periferie van het rijk ontstond mettertijd een 
reekss nieuwe vijandige staten op voormalig Ottomaans gebied, terwijl 
ookk elders grote territoria verloren gingen. 

Achtereenvolgendee Ottomaanse elites reageerden verschillend en 
verdeeldd op deze hele ontwikkeling van vernederend machtsverlies en 
vann voortdurende, en periodiek acute, bedreiging van het rijk. Grof-
wegg kunnen drie reactiepatronen onderscheiden worden: overwegend 
vasthoudenn aan het bestaande, partiële hervorming en fundamentele 
hervorming.. Het eerste patroon, dat tot aan de 20e eeuw het sterkste 
bleek,, impliceerde dat men gefixeerd bleef op de tradities van het rijk, 
hett autocratisch sultanaat, de islam en Turkse dominantie. Gericht op 
hett verleden en gevangen in eigen superioriteitswaan, werd nagenoeg 
alless wat daarvan afweek met een mengeling van minachting, angst en 
achterdochtt tegemoet getreden en alles wat daarop inbreuk dreigde te 
makenn met haat en geweld bejegend. Het tweede patroon tekende 
zichh af in de eerste helft van de 19e eeuw: enkele sultans trachtten, 
samenn met kleine groepen politiek-bestuurlijke en militaire mede-
standerss en onder gelijktijdige versterking van het autocratisch bestel, 
beperktee hervormingen in het rijk door te voeren. Zoals geschetst 
werdd de eerste poging daartoe door gewelddadige oppositie, typerend 
voorr het eerste patroon, verijdeld; de tweede poging kon slechts enig 
success hebben nadat die oppositie op haar beurt met groot geweld was 
uitgeschakeld.. Voortzetting van de hervormingskoers verzandde ver-
volgenss door gebrek aan elan vanuit het centrum en hernieuwde op-
positie.. Het derde patroon kreeg slechts kortstondig een kans in de 
jarenn '70: de fundamentele hervormingen die de 'jonge Ottomanen' 
nastreefden,, hadden de ontwikkeling van het rijk misschien in een 
wezenlijkk andere richting kunnen stuwen, maar de reactie, beli-
chaamdd in sultan Abdul Hamid, bleek veel sterker en opnieuw kreeg 
hett eerste patroon de overhand. Het regime voelde zich, overigens niet 
zonderr grond, vernederd, belegerd en bedreigd vanuit het buitenland, 
enn het voelde zich belaagd vanuit het binnenland. Het verschanste 
zichh letterlijk en figuurlijk, het zag in de beginnende Armeense eman-
cipatiebewegingg uitsluitend een nieuwe bedreiging en het wist daarop 
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niett anders te reageren dan met geweld dat alle proporties te buiten 

ging--

Uiteraardd is met deze uiteenzetting over het proces van neergang van 
hett Ottomaanse rijk niet beoogd de vervolging van de Armeniërs in 
1894-18966 in enigerlei opzicht te rechtvaardigen, noch is er grond voor 
dee these dat het handelen van het Ottomaanse regime slechts een reac-
tiee was op voorafgaande Armeense provocatie, zoals door sommige au-
teurss betoogd is.74 Wél is met deze analyse van de Ottomaanse neer-
gangg en de reacties van de Ottomaanse elites daarop, gepoogd licht te 
werpenn op de aard, de perceptie en dispositie van het regime van 
Abdull  Hamid. Het deels door veelomvattende omstandigheden, deels 
doorr eigen toedoen in het nauw gebrachte regime was niet bij machte 
eenn realistische taxatie te maken van de Armeense problematiek. Ook 
wass het niet bereid tot een politiek die deze problematiek langs vreed-
zamee weg in betere banen had kunnen leiden. In plaats daarvan gaf het 
er,, uit eigen vernedering en daardoor opgeroepen wraakzucht, de 
voorkeurr aan de gepercipieerde dreiging met zwaar geweld tegen de 
Armeensee bevolkingsgroep te beantwoorden. Amper twee decennia 
laterr zouden dezelfde mechanismen onder ten dele andere omstandig-
hedenn een ander Turks regime aanzetten tot genocidale vervolging van 
dee Armeniërs. 

4.. DE GENOCIDALE VERVOLGING VAN DE ARMENIËRS 

TENN T I J DE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG 

ENN H ET TURKSE NATIONALISM E 

Tweee staatsgrepen, in 1908 en 1909, ook wel aangeduid als de 'Jong-
Turksee revolutie', maakten een einde aan het bewind van sultan Abdul 
Hamid.. Na 1878, toen de autocratische heerschappij van de sultan 
binnenslandss gevestigd raakte en het resterende Europese deel van het 
rijkk door het Verdrag van Berlijn voorlopig gered leek, was het regime 
err steeds in geslaagd nieuwe militaire confrontaties met de grote mo-
gendhedenn te vermijden. Dat vereiste dat in de binnenlandse politiek 
vann tijd tot tijd concessies werden gedaan aan hun invloed en imperia-
listischee belangen en dat in de buitenlandse politiek zo nu en dan ver-
liezenn werden geïncasseerd. In 1882 was Egypte overgegaan in Britse 
handen;; in 1885 konden de zuidelijke Bulgaarse gebieden zich bij de 
noordelijkee voegen zonder Ottomaanse militaire interventie; en na ja-
renlangee verwikkelingen rondom Kreta, die in 1897 nog tot een korte 
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Turks-Grieksee oorlog voerden, had het eiland, met zijn in grote meer-
derheidd christelijke bevolking, onder internationale druk een semi-au-
tonomee status verworven. Ook ten tijde van de Armeense vervolgin-
genn in 1894-1896 was buitenlands militair ingrijpen voorkomen.75 

Binnenn het rijk voerde het regime een serie veranderingen door die 
primairr ten doel hadden de eigen positie en de greep van het centrum 
opp het rijk te versterken. In weerwil van de sterke heroriëntatie op de 
islamm en de afkeer van het Westen, werd daarbij gebruik gemaakt van 
kennis,, kapitaal en technologie uit Europa. Met Franse steun werd 
overr het gehele rijk een netwerk van telegraafposten aangelegd waar-
doorr het centrum en de regio's nauwer met elkaar verbonden werden 
dann ooit tevoren. In 1888 werd Istanbul aangesloten op het spoor naar 
Wenenn en met Duitse steun werd begonnen met de aanleg van een 
spoorlijnn door Anatolië, deel van de fameuze spoorweg van Berlijn 
naarr Baghdad, en een andere lij n van Damascus naar Medina in de 
Hedjaz.. Ter versterking van het civiele bestuur en de strijdkrachten 
werdd naar Europees voorbeeld een serie instituten voor hoger onder-
wijss in het leven geroepen die het toekomstige kader van ambtenaren 
enn officieren voor het rijk moesten leveren. Daartoe werden tevens het 
middelbaarr en lager onderwijs uitgebreid en verbeterd. Ook kwam het 
tott een aanzienlijke uitbreiding van de Turkse pers, zij het onder stren-
gee censuur.76 

Dezee ontwikkelingen leidden tot een snelle groei van nieuwe hoog-
geschooldee beroepsgroepen binnen het rijk, kernen van een nieuwe 
Ottomaans-Turksee middenklasse, en juist vanuit deze groepen ont-
stondd de oppositie die het regime uiteindelijk ten val bracht. Al in het 
beginn van de jaren '90 van de 19e eeuw waren onder studenten en afge-
studeerdenn van verschillende bestuurlijke en militaire academies in het 
geheimm oppositiegroepjes gevormd die onderling in verbinding ston-
denn en contacten onderhielden met Turkse politieke bannelingen in 
hett buitenland. Na de uitschakeling van het parlement in 1877 en de 
repressiee van de Jong Ottomaanse beweging door het regime van 
Abdull  Hamid waren dergelijke groepen ontstaan in Parijs, Genève, 
Cairoo en Londen. Onderling ideologisch verdeeld, werd de oppositie-
bewegingg naar de titel van het tijdschrift La Jeune Turquie, dat een 
voormaligg Turks parlementslid in Parijs uitgaf, als geheel met de verza-
melnaamm 'Jong-Turken' aangeduid. Onder invloed van het I9e-eeuwse 
Fransee politieke positivisme werd 'orde en vooruitgang' een belangrij-
kee ideologische slagzin, die met het oog op de Ottomaanse werkelijk-
heidd nog aangevuld werd met de term 'eenheid'. De politieke organi-
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satiee die uit de beweging ontstond, kreeg als naam 'Comité voor Een-
heidd en Vooruitgang' (Ittihad ve Terakki). Hoewel de beweging gere-
geldee contacten onderhield met vertegenwoordigers van Griekse, 
Joodsee en Armeense groepen binnen het rijk was de oriëntatie natio-
nalistisch,, zij het dat sommigen meer liberaal waren en vooral dachten 
inn termen van 'vrijheid' en 'constitutie', terwijl anderen verschillende 
vormenn van Ottomaans en Turks nationalisme waren toegedaan. 

Dee eerste greep naar de macht deed zich voor in 1908 vanuit Saloni-
kii  (Thessaloniki) in de door het regime lang verwaarloosde provincie 
Macedonië.. Daar bevond zich zowel een sterke afdeling van Ittihadals 
eenn aantal daarmee sympathiserende jonge Turkse officieren van het 
Derdee Legerkorps, onder wie Enver Bey. De directe aanleiding voor de 
machtsgreepp was van buitenlands-politieke aard. Eerder dat jaar had 
eenn bijeenkomst plaatsgevonden tussen de Russische tsaar en de En-
gelsee koning en de opstandelingen vreesden dat die de opmaat vormde 
tott autonomie voor Macedonië ten koste van het rijk en dat het regi-
mee van de sultan daartegen onvoldoende weerstand zou bieden. Ter-
wij ll  de officieren zich met hun troepen ten noorden van de stad ver-
schansten,, eiste het comité dat de sultan de constitutie van 1876 
opnieuww in werking zou stellen. Aanvankelijk reageerde het centrale 
regimee met het zenden van een legermacht vanuit Istanbul om de op-
standelingenn te onderwerpen maar nadat de commandant en verschil-
lendee leidende officieren door hun eigen soldaten vermoord waren, te 
hulpp geroepen Albanese troepen gemene zaak maakten met de opstan-
digee Turkse militairen, en de sultan door het comité bedreigd was met 
afzettingg en een mars op de hoofdstad, redde hij zijn troon door pu-
bliekelijkk de constitutie te herstellen en nieuwe verkiezingen voor het 
parlementt toe te zeggen.77 

Inn Istanbul en elders in het rijk kwam het vervolgens tot massale de-
monstratievee steunbetuigingen aan de omwenteling en heerste een eu-
foriee van 'Ottomanisme': verschillen in religie, etniciteit en nationali-
teitt werden irrelevant verklaard, allen waren nu immers gelijkelijk 
Ottomanen.. Islamitische, Grieks-orthodoxe, Joodse en Armeense 
geestelijkenn organiseerden gemeenschappelijke bijeenkomsten, onder 
anderee ter herdenking van de slachtoffers van de Armeense vervolging 
vann 1894-1896. In het nieuwe Ottomaanse parlement waren alle bevol-
kingsgroepenn vertegenwoordigd en hadden aanhangers van de Ittihad-
partijj  een meerderheid. Net als in 1876 leek kortstondig een funda-
mentelee wending in de politieke ontwikkeling van het rijk mogelijk, 
maarr al spoedig werden door buitenlandse en binnenlandse gebeurte-
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nissenn de tegenstellingen tussen islamitische Turken en de christelijke 
minderhedenn weer verscherpt, nam de militarisering van het Otto-
maansee bewind sterk toe en kreeg een radicaal Turks nationalisme bin-
nenn de Ittihad &t  overhand. 

Gebruikk makend van de politieke crisis in het centrum van het rijk 
gingg Oostenrijk-Hongarije in 1908 over tot annexatie van Bosnië-Her-
zegowina,, proclameerde Bulgarije volledige onafhankelijkheid onder 
eenn eigen tsaar en verklaarde Creta zich aan te sluiten bij Griekenland. 
Terwijll  het rijk zo in de buitenlandse politiek opnieuw gezichtsverlies 
leed,, deden in april 1909 in het centrum reactionaire krachten een 
greepp naar de macht. In Cilicië ging deze contra-staatsgreep gepaard 
mett een zeer ernstige anti-Armeense pogrom waarbij omstreeks 
20.0000 Armeniërs werden vermoord.78 Uit op herstel van de shari'a, 
afschaffingg van de grondwet en uitschakeling van de Ittihad, bezetten 
muitendee troepen in Istanbul het parlementsgebouw en werd onder 
bewilligingg van de sultan de regering vervangen.79 Vanuit Saloniki 
werdd snel gereageerd: onder leiding van generaal Mahmud Shevket 
Pasjaa en de stafofficieren Enver en Mustafa Kemal marcheerden een-
hedenn van het Derde Leger naar Istanbul, terwijl gevluchte parle-
mentsleden,, bijeen buiten de hoofdstad, de generaal volmachten 
gaven.. Eind april werd Istanbul ingenomen, de muitende troepen wer-
denn verslagen, het paleis van de sultan bezet, en hijzelf werd overge-
brachtt naar Saloniki waar hij onder huisarrest werd geplaatst. Deze 
tweedee staatsgreep maakte een definitief einde aan het regime van 
Abdull  Hamid en ook aan de grote macht van het sultanaat. De macht 
vann de nieuwe sultan, een broer van Abdul Hamid, werd constitutio-
neell  sterk ingeperkt en onder afkondiging van de staat van beleg werd 
hethet Ottomaanse rijk voortaan beheerst door een deels militair, deels ci-
viell  bewind, waarbij Shevket Pasja als militair dictator optrad in sa-
menwerkingg met Ittihad dat in toenemende mate het civiele bestuur 
domineerdee en ideologisch meer en meer neigde naar extreem natio-
nalisme. . 

Inn de laatste decennia van de 19e eeuw waren, mede onder invloed van 
soortgelijkee ontwikkelingen in Europa en van het groeiende nationa-
lismee van de verschillende bevolkingsgroepen op de Balkan, manifes-
tatiess van een versterkt Turks nationaal zelfbesef al toegenomen. Ten 
tijdee van de Jonge Ottomanen rond 1875 werd nog gedacht in termen 
vann een 'Ottomaanse natie', die alle religieus, cultureel en etnisch ver-
scheidenn bevolkingsgroepen zou kunnen omvatten binnen een secu-
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Heree en constitutionele 'Ottomaanse staat' op parlementair-democra-
tischee grondslag. Daarentegen had Abdul Hamid op allerlei manieren 
hethet 'islamitische karakter' van het Ottomaanse rijk geaccentueerd. 
Joodsee en christelijke minderheden werden daarbij uitgesloten, maar 
allee islamitische minderheden - Arabieren, Koerden, Albanezen, Tar-
taren,, Tsjerkessen en andere - werden nadrukkelijk bij het rijk betrok-
ken,, terwijl aan de Turken, als 'het eerste volk van de islam', een rol als 
beschermerr van alle islamieten ter wereld werd toebedacht. Daardoor 
dedenn ook pan-islamitische ideeën opgeld. Ten tijde van de Jong-
Turksee staatsgrepen in 1908 en 1909 was een liberaal getint 'Ottoma-
nisme'' onder de elites en onder de Griekse en Armeense minderheden 
zekerr nog niet dood en 'islamisme' was, ook onder brede lagen van de 
islamitischee bevolkingsgroepen, sterk aanwezig, maar de nieuwe Jong-
Turksee machthebbers, in het bijzonder de militairen onder hen, had-
denn weinig op met beide ideologieën. Voor hen stond het handhaven 
enn militair versterken van het rijk voorop, islamieten waren zij slechts 
inn naam, en op grond van hun eerste buitenlands politieke ervaringen 
meendenn zij dat 'Ottomanisme' verdere afbrokkeling en verzelfstandi-
gingg van gebiedsdelen met overwegend christelijke bevolkingen (Bos-
nië-Herzegowina,, Bulgarije en Creta) niet voorkwam. Een mengeling 
vann Turks-nationalistische en pan-Turkse of'Turaanse' ideeën — onder 
anderee ontwikkeld door de door Durkheim geïnspireerde socioloog en 
ideoloogg Ziya Gökalp — werd voor hen richtinggevend. 'Ottomaans' 
werdd synoniem met 'Turks' en de identiteit van het rijk werd meer en 
meerr gedefinieerd in termen van etnisch Turks nationalisme.80 

Opp basis van dit nationalisme, dat zowel familiegelijkenissen ver-
toondee met het Duitse volkische nationalisme als met pan-Germanis-
mee en pan-Slavisme, werden overal in het rijk op plaatselijk niveau 
aanhangerss voor de Ittihad-^axti] geworven en lokale afdelingen opge-
richt.. Op centraal niveau werd in naam van de nieuwe gelijkheid in 
zoverree gebroken met de oude millet-status van de minderheden dat 
mannenn uit deze groepen nu ook oproepbaar werden voor militaire 
dienst.. Bij wet werden 'separatistische' genootschappen van etnische 
enn nationale groepen verboden. 'Turkificatie' werd voorts nagestreefd 
doorr het gebruik van het Turks in het openbare leven dwingend voor 
tee schrijven.81 

Dee wending naar Turkse etnisch nationalistische en 'Turaanse' of 
pan-Turksee politieke ideeën bracht diegenen binnen de Ittihad-\>axt\) 
diee deze ideeën waren toegedaan, in structurele oppositie met de niet-
Turksee christelijke minderheden binnenslands, vooral Grieken en Ar-
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meniërs,, en met het Russische rijk buitenslands, waar van de Krim en 
dee Kaukasus tot ver in Centraal-Azië tal van bevolkingsgroepen 'van 
Turksee stam' op 'bevrijding van het Russische juk' zouden wachten. 
Eenn zekere oppositie ontstond echter ook met niet-Turkse islamitische 
minderhedenn binnen het rijk, in het bijzonder de Albanezen en de 
Arabieren.. Zij hadden niets op met 'Turkificatie' en in reactie daarop 
ontwikkeldenn zich onder hen eigen varianten van nationalisme. Niet-
teminn bevorderden nieuwe ingrijpende gebeurtenissen tussen 1911 en 
19133 een verdere verbreiding en versterking van extreem Turks nationa-
lisme. . 

Gestimuleerdd door de vestiging van een Frans protectoraat over het 
onafhankelijkee sultanaat Marokko, eiste in het najaar van 1911 de Itali-
aansee regering uit imperialistische motieven per ultimatum instem-
mingg met een Italiaanse bezetting van Tripolitanië en Cyrenaica 
(Libië),, zulks 'ter bescherming' van haar onderdanen wier belangen 
doorr het slechte Ottomaanse bestuur onvoldoende gewaarborgd zou-
denn worden. Het bewind in Istanbul, niet bij machte beide provincies 
militairr te beschermen, reageerde voorzichtig met een aanbod tot on-
derhandeling.. Daarop verklaarde Italië de oorlog: de marine voer uit 
enn een expeditieleger bezette de Libische kuststrook. De Ottomaanse 
marinee was te zwak om weerstand te bieden, het Britse bestuur in 
Egyptee verbood de doortocht over land van Turkse troepen uit Palesti-
naa naar Libië, en het Ottomaanse bewind restte weinig anders dan het 
zendenn van een groep officieren, onder wie ook Enver en Mustafa 
Kemal,, die aan het hoofd van Arabische stammen uit het binnenland 
dee Italiaanse bezetters aan de kust zoveel mogelijk militair bestookten. 
Dee Italiaanse marine ging daarop over tot het uit zee bombarderen van 
dee Ottomaanse havens van Beiroet en Smyrna, het beschieten van de 
fortenn aan de monding van de Dardanellen en de verovering van Rho-
dos,, Kos en andere eilanden van de Dodecanese groep, vlak voor de 
Anatolischee kust. Diplomatieke onderhandelingen brachten de ont-
knoping:: in oktober 1912, een jaar na de Italiaanse aanval, kwam een 
vredesverdragg tot stand waarbij het rijk Tripolitanië afstond aan Italië, 
datt ook de Dodecanese eilanden behield tot de rest van Libië eveneens 
ontruimdd zou zijn. 

Terwijll  zo het laatste deel van het Ottomaanse rijk in Afrik a verlo-
renn ging, groeide binnenslands oppositie tegen het regime van de nieu-
wee /m'^W-machthebbers dat door velen als te tiranniek werd ervaren. 
Gematigdd Ottomaans-conservatieve en Turks-liberaal-nationalistische 
krachtenn sloten zich aaneen in een nieuwe Partij van Liberale Unie en 
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eenn groep liberaal georiënteerde officieren oefende druk op het regime 
uit.. Ondanks weerstand van de Imhad-pani], zagen Shevket Pasja en 
dee rest van het kabinet zich genoodzaakt af te treden en werd onder 
pressiee van de officieren en met hulp van de sultan een iets liberalere 
regeringg gevormd.81 

Maarr nu dreigde nieuwe strijd op de Balkan. Getuige van de Ot-
tomaansee zwakte in de oorlog met Italië en van de politieke tegenstel-
lingenn in Istanbul, maakte een coalitie van Balkanstaten, bestaande uit 
Bulgarije,, Servië en Griekenland, met Montenegro op de achtergrond, 
zichh op voor de definitieve 'bevrijding' van de christelijke bevolkings-
groepenn in het resterende Europese deel van het rijk ten bate van eigen 
expansie.. Tussen begin oktober en begin december 1912 veroverden 
Grieksee legers vanuit het zuiden een groot deel van de Epirus en van 
zuidelijkk Macedonië, inclusief Thessaloniki. Vanuit het noorden 
namenn de Serviërs Novi Pazar, Kosovo en noord-westelijk Macedonië 
in,, terwijl restanten van de Turkse legers naar Albanië vluchtten, dat 
vanuitt het noorden aangevallen werd door Montenegro. Verder naar 
hethet oosten veroverden tenslotte Bulgaarse troepen in hoog tempo vrij-
well  geheel Thracië en oostelijk Macedonië, en hoewel Adrianopel aan-
vankelijkk onder beleg standhield, konden de Bulgaren slechts met 
grotee moeite vlak voor Istanbul tot staan gebracht worden. Onder 
dreigingg van de christelijke legers vluchtten grote groepen islamieten 
vann de Balkan naar Anatolië. 

Dezee eerste fase van wat later de Eerste Balkanoorlog is genoemd, 
wass voor het rijk een zware slag: niet alleen waren alle Europese gebie-
denn verloren gegaan maar ook hadden de Turkse legers een serie ver-
nietigendee en vernederende nederlagen geleden. Op een door de grote 
mogendhedenn belegde vredesconferentie in januari 1913 restte het Ot-
tomaansee bewind slechts het doen van aanzienlijke concessies. Dit 
'verraad'' riep in Ittibad-gelederen een scherpe reactie op: onder leiding 
vann En ver, terug uit Afrika, overviel een groep officieren op 23 januari 
19133 een vergadering van de regering, vermoordde ter plekke de minis-
terr van oorlog en dwong de liberale groot-vizier tot aftreden. In zijn 
plaatss werd Shevket Pasja weer als groot-vizier benoemd, opnieuw een 
nationalistischh Ittihad-Tegime geïnstalleerd, de staat van beleg afge-
kondigdd en alle voorgestelde concessies ingetrokken. De oorlogshan-
delingenn die nu volgden, brachten eerst nog meer tegenslag voor het 
rijkk — Adrianopel viel onder Servisch-Bulgaars beleg, Grieken namen 
dee stad Janina in de Epirus en Montenegrijnen veroverden Scutari in 
Noord-Albaniëë - maar binnen de succesvolle Balkancoalitie groeiden 
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nuu tegenstellingen over de verdeling van de nieuw veroverde gebieden. 
Vervuldd van dromen over een Groot-Bulgarije en hun militaire kracht 
overschattend,, ontketenden de Bulgaren in de zomer van 1913 de 
Tweedee Balkanoorlog: ze vielen de pas veroverde Griekse en Servische 
territoriaa aan maar werden binnen een maand van alle kanten verplet-
terendd verslagen, waarbij een Turks leger onder En ver kans zag ooste-
lij kk Thracië met Adrianopel te heroveren en voor het rijk te behou-
dend d 

Ietss van de Ottomaans-Turkse 'eer' werd daardoor hersteld, maar de 
zwaree verliezen tussen 1908 en 1913 in Afrik a en Europa hadden duide-
lij kk gemaakt dat ook de Jong-Turkse revolutie niet bij machte was de 
afbraakk van het rijk te stoppen. Dat genereerde binnen het hernieuw-
dee Ittihad-iegime, aan de macht gekomen door een staatsgreep, poli-
tiekee intriges en moorden, een soortgelijke dispositie en perceptie als 
binnenn het regime van Abdul Hamid: gewonde trots, een aanzienlijke 
rancune,, en door vernedering opgeroepen wraakzucht ten aanzien van 
buitenlandsee machten en binnenlandse minderheden, wier activitei-
tenn overwegend als bedreigend werden ervaren. Ook qua machtsposi-
tiee was er een overeenkomst: het nieuwe regime — gedomineerd door 
driee 'sterke mannen': Enver Pasja, generaal en minister van oorlog; Ta-
laat,, minister van binnenlandse zaken en /ff/'/W-partijleider; en Dje-
mall  Pasja, generaal en minister van marine — was al evenzeer autocra-
tisch.. Een verschil was dat het regime niet langer traditioneel was: de 
plaatss van de autoritaire sultan was ingenomen door populistische lei-
ders,, die niet meer op de islam maar op militair denken en extreem 
Turkss nationalisme georiënteerd waren. 

Inn leidende Armeense kringen binnen het Ottomaanse rijk, zowel 
binnenn de traditionele geestelijkheid als binnen de Dashnaktsutiun, 
werdd het potentiële gevaar van deze nieuwe situatie beseft, zeker toen 
naa de Balkanoorlogen de Armeniërs, naast de Grieken, als enige grote 
christelijkee minderheid over waren gebleven. Aan de ene kant leidde 
datt tot verklaringen van loyaliteit aan het rijk, aan de andere kant werd 
vann tijd tot tijd behoedzaam aangedrongen op betere bescherming van 
dee Armeense bevolking, tegen de achtergrond van de pogrom van 
19099 in Cilicië, het corrupte bestuur in de oostelijke provincies en het 
aanhoudendee illegale geweld van de Koerden.84 Onder internationale 
druk,, aangevoerd door Rusland, werden begin 1914 hervormingen 
overeengekomenn waarbij twee gevolmachtigde Europese inspecteurs-
generaall  toezicht zouden houden op de uitvoering. Ze arriveerden nog 
inn Istanbul, maar het uitbreken van de wereldoorlog leidde tot op-
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schortingg van hun opdracht. Hervormingen zouden nooit meer 
plaatsvinden,, het /«//wdf-regime greep de oorlog aan om door vervol-
ging,, deportatie en massamoord de definitieve ondergang van de Arm-
eensee bevolking te bewerkstelligen.85 

Datt het Ottomaanse rijk aan Duits-Oostenrijkse kant betrokken raak-
tee bij de wereldoorlog was niet vanzelfsprekend. Militai r al slecht toe-
gerust,, hadden de Balkanoorlogen het rijk nog verder verzwakt - ten-
minstee 40.000 Turkse soldaten waren gesneuveld - en ook de recente 
binnenlands-potitiekee strijd en de zwakke economische situatie vereis-
tenn eerder een periode van vrede, neutraliteit en enig herstel dan van 
nieuwee militaire krachtsinspanningen. Anderzijds vreesde het regime 
omm dezelfde redenen een internationaal politiek isolement waardoor 
hethet kwetsbare rijk in geval van oorlog wellicht een makkelijke prooi 
zouu kunnen worden voor belligerente buurstaten. Nadat eerdere Ot-
tomaansee pogingen tot coalities met Engeland, Frankrijk en zelfs Rus-
landd waren mislukt, werd in de vroege zomer van 1914 een geheim ver-
dragg met het Duitse keizerrijk gesloten. Beide rijken zouden elkaar 
militairr bijstaan als Rusland zou interveniëren in het Oostenrijks-Ser-
vischee conflict. Intussen zou Turkije zich neutraal opstellen en zoge-
naamdd ter handhaving van die neutraliteit militair mobiliseren. Toen 
dee oorlog eind juli , begin augustus uitbrak, volgde zware Duitse en 
Oostenrijksee druk op het regime om daadwerkelijk te gaan deelne-
men.. Vooral Enver, die tussen 1909 en 1911 Ottomaans militair attaché 
inn Berlijn was geweest en grote bewondering koesterde voor het Duit-
see leger, en het radicaal nationalistische deel van Ittihad toonden zich 
gevoeligg voor die druk: wanneer de centrale mogendheden succesvol 
zoudenn zijn, kon het rijk wellicht op de Balkan en in de Kaukasus 
oudee Turkse territoria herwinnen. Bovendien waren tal van hoge com-
mando-positiess in het Ottomaanse leger en de marine inmiddels inge-
nomenn door Duitse officieren en waren honderden Duitse civiele en 
militairee experts druk doende het rijk in allerlei opzichten te verster-
ken.86 6 

Eindd oktober 1914 werd de schijn van Turkse neutraliteit verlaten: 
eenn gecombineerde Duits-Ottomaanse vloot onder bevel van een 
Duitsee admiraal voerde in de Zwarte Zee een verrassingsaanval uit op 
Russischee marine-eenheden en bombardeerde Russische kuststeden. 
Beginn november was het rijk in oorlog met de alliantie van Rusland, 
Engelandd en Frankrijk. Hoewel de Duits-Ottomaanse strategie, gezien 
dee gebreken in de Turkse gevechtskracht, aanvankelijk defensief ge-
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richtt was op het gesloten houden van de doortocht tussen de Middel-
landsee en de Zwarte Zee om daarmee Rusland te isoleren, en op de 
bindingg van Russische troepen aan de Ottomaanse grenzen, vond al 
snell  een verschuiving in offensieve richting plaats. Nog in november 
landdee een Brits-Indisch expeditieleger in het noorden van de Perzi-
schee Golf, versloeg de daar aanwezige Ottomaanse troepen en bezette 
Basraa (Zuid-Irak), waarmee de mondingen van de Eufraat en de Tigris 
inn Engelse handen kwamen. Mede daardoor wisten de meer radicale 
Turksee en Duitse politiek-militaire facties de te volgen strategie in 
offensievee richting om te buigen. Met grote plechtigheid werd jihad, 
dee islamitische heilige oorlog tegen 'de ongelovigen', geproclameerd. 
Behalvee ter mobilisering van de Arabieren, de Koerden en de groten-
deelss analfabete islamitische Turkse boerenbevolking binnen het Ot-
tomaansee rijk, was het doel hiervan vooral om de islamitische bevol-
kingsgroepenn in Rusland, Brits-Indië en Egypte tot opstand te 
bewegen.. Een eerste binnenlands effect was hernieuwde verscherping 
vann de verhoudingen met de christelijke minderheden. Naast dit ideo-
logischee beroep op religieuze solidariteit, werd ook veel verwacht van 
etnisch-nationalistischee 'Turaanse' solidariteit: Turkssprekende groe-
penn in het zuiden van Rusland, in Transkaukasië en het door de Rus-
senn beheerste noordoosten van Perzië werden geacht massaal in op-
standd te komen in geval van naderend Ottomaans militair succes. 

Inn overeenstemming met deze verwachtingen werden nu twee 
offensievenn voorbereid: één door het Derde Ottomaanse Leger onder 
leidingg van Enver vanuit noordelijk Ottomaans-Armenië gericht op 
dee verovering van de steden Ardahan en Kars in Russisch-Armenië en 
eenn doorsteek naar Transkaukasië, en één vanuit Palestina door de 
Sinaïï naar het door de Britten beheerste Suezkanaal, door het Vierde 
Legerr onder leiding van Djemal en enkele Duitse officieren. Beide 
veldtochtenn liepen begin 1915 uit op Ottomaanse nederlagen, terwijl 
dee verwachte opstanden onder de inheemse bevolkingen uitbleven. In 
hett eerste geval was zelfs sprake van een militaire catastrofe: in barre 
wintersee omstandigheden in de bergen rondom Sarakamish, halver-
wegee Erzurum en Kars, aan de Ottomaans-Russische grens, ging van 
hett 120.000 man sterke Derde Leger binnen een week ruim 80.000 
mann verloren. Slechts 18.000 soldaten keerden halverwege januari be-
houdenn terug op hun basis nabij Erzurum, hun commandant Enver 
wass toen al weer in Constantinopel.87 

Wanneerr het Ittibad-regime, en in engere zin het driemanschap van 
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Enver,, Talaat en Djemal, besloten heeft tot systematische genocidale 
vervolgingg van de Armeniërs is niet precies bekend, maar het is aanne-
melijkk dat een dergelijk besluit in december 1914 of januari 1915 tot 
standd is gekomen. Het kan dan in verband worden gezien met de toe-
nemendd offensieve en Turks-nationalistische opstelling en politiek van 
hethet regime, eventueel nog versterkt door de eerste militaire nederlagen 
tussenn november 1914 en februari 1915. Russisch-Armeense troepen, 
vertrouwdd met het terrein, hadden een belangrijk aandeel gehad in de 
nederlaagg bij Sarakamish — terwijl Ottomaans-Armeense troepen zich 
aann Ottomaanse kant hadden geweerd - en ook was in januari en fe-
bruarii  1915 in de Russische Duma zowel door de regering als door afge-
vaardigdenn gewag gemaakt van 'de bevrijding van Armenië' als Rus-
sischh oorlogsdoel.88 

Zoalss eerder betoogd, behoorde zowel het idee als de praktijk van 
massaall  gewelddadig optreden tegen (christelijke) minderheden al 
langg tot de Ottomaanse politiek-militaire traditie, en in het geval van 
dee Armeniërs lagen de massamoorden uit 1894-1896 en 1909 nog in ie-
derss geheugen. Bovendien waren de mogelijkheden van een politiek 
vann geweld tegen de minderheden in kringen van de Ittihad-\>2xvi) tus-
senn 1911 en 1914 herhaaldelijk besproken.89 Ook waren met het uitbre-
kenn van de oorlog diverse nationalistische maatregelen genomen: alle 
capitulatiess met hun extra-territoriale privileges werden afgeschaft, 
Turksee ondernemingen werden gedwongen hun niet-Turkse personeel 
tee ontslaan, het gebruik van de Turkse taal werd verplicht gesteld en 
strengee censuur op al het post- en telegraafverkeer werd ingesteld. Pu-
bliekelijkk werd door autoriteiten fel gewaarschuwd tegen de veronder-
steldee 'economische dominantie' en het potentiële 'verraad' van Joden, 
Griekenn en Armeniërs. Ook nam geweld tegen de minderheden toe: 
onderr het mom van beveiliging van de kusten werden vanaf november 
19144 tienduizenden Griekse inwoners van dorpen en steden in Thracië 
enn aan de kust van West-Anatolië naar het binnenland gedeporteerd, 
waarbijj  ook roof en brandstichting voorkwamen. Enkele maanden 
laterr werden plaatselijke Syrische christenen en Armeniërs het slacht-
offerr van Turkse en Koerdische troepen die onder bevel van Djevdet 
Beyy en Halil Bey, respectievelijk een zwager en een oom van Enver, in-
vallenn deden in West-Perzië. In de oostelijke vilayets nam vanaf het 
eindee van 1914 ook het geweld van Koerdische stamleden tegen Ar-
meensee inwoners toe.9° 

Maarr de vervolging nam grootschalige systematische vormen aan 
toenn Enver kort na zijn terugkeer uit Sarakamish de voornaamste Ot-
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tomaansee commandanten instrueerde alle onder hun bevel staande 
Armeensee troepen te ontwapenen en om te vormen tot 'arbeidsbatal-
jons'' voor militair transport, de aanleg van fortificaties en het onder-
houdd van wegen. Bij het begin van de oorlog telde het Ottomaanse 
legerr omstreeks 600.000 officieren en soldaten, door de mobilisatie 
groeidee dat aantal begin 1915 tot 730.000 en later dat jaar tot meer dan 
eenn miljoen. In de eerste maanden van 1915 waren waarschijnlijk 
200.0000 Armeense mannen tussen 15 en 45 jaar in dienst. Hun ontwa-
peningg en tewerkstelling onder veelal zeer ongunstige omstandighe-
denn voorspelde weinig goeds en al in februari 1915 begonnen geruch-
tenn de ronde te doen over een plan voor een algehele massamoord op 
dee Armeniërs. Vanaf deze tijd begonnen ook de pogingen van Otto-
maans-Turksee autoriteiten hun bedoelingen te verhullen en zowel de 
vervolgdenn als de buitenwereld te misleiden: terwijl Enver na Saraka-
mishh tegen hoge Armeense geestelijken de militaire prestaties van de 
Armeensee troepen tijdens die slag roemde - overigens met de waar-
schuwingg dat hij bij tekenen van Armeens verzet 'draconische maatre-
gelen'' zou nemen - werden de 'arbeidsbataljons' gevormd en volgde 
halverwegee februari de instructie van het Ministerie van Oorlog de 
ontwapendee troepen 'te isoleren en compagnie voor compagnie te de-
cimeren'.. In de daarop volgende maanden werden de ontwapende 
Armeensee soldaten in groepen van tientallen en honderden tegelijk 
doorr Turkse legereenheden en Koerdische hulptroepen omgebracht: 
opp afgelegen plaatsen doodgeschoten, over de randen van ravijnen ge-
dreven,, doodgewerkt, gebajonetteerd, en aan elkaar gebonden in rivie-
renn gegooid.9' 

Inn dezelfde maanden begonnen Turkse troepen en gendarmerie in 
samenwerkingg met civiele ambtenaren systematisch scherper op te tre-
denn tegen lokale Armeense gemeenschappen. Dat optreden nam ver-
schillendee vormen aan maar had steeds een sterk provocerend karak-
ter:: met als officieel doel 'de bevolking te ontwapenen' werd van 
plaatselijkee Armeense notabelen en leiders geëist binnen één of enkele 
dagenn een van tevoren vastgesteld aantal wapens in te leveren. Gebeur-
dee dit niet, dan werd het plaatselijk leiderschap wegens 'verzet' gevan-
genn gezet, vaak gruwelijk mishandeld, soms ook gedood; gebeurde dit 
well  — hier en daar kochten Armeniërs uit angst wapens van islamiti-
schee buren om in te leveren - dan volgde gevangenneming wegens 
'verraad'' of 'voorgenomen opstand'. Onder het mom van het opspo-
renn van deserteurs - vanwege de slechte condities waaronder gewone 
Ottomaansee soldaten moesten dienen, zulks tot verbijstering en erger-
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niss van vele Duitse officieren, kwam desertie veel voor — werden door 
Turksee eenheden ook huiszoekingen bij Armeniërs uitgevoerd die met 
geweldd en roof gepaard gingen. Voorts werden in de oostelijke provin-
ciess door het leger op grote schaal voedselvoorraden, vee en last- en 
trekdierenn van Armeense boerenhuishoudens gevorderd, meestal zon-
derr compensatie en vaak ook zonder bewijs waardoor de vorderingen 
inn feite op roof neerkwamen. 

Zichh bewust van de zeer gevaarlijke situatie waarin de meeste Ar-
meniërss nu kwamen te verkeren, bleef een groot deel van het Armeen-
see leiderschap aandringen op zelfbeheersing en terughoudendheid aan 
Armeensee kant, het negeren van provocaties, en accommodatie aan de 
snell  verslechterende omstandigheden. Zij wisten dat de minste teke-
nenn van Armeens verzet door de Turkse autoriteiten aangegrepen zou-
denn worden voor massale represailles. Naarmate de vervolging zich 
duidelijkerr begon af te tekenen, werd deze visie echter meer en meer 
onhoudbaar.. In maart 1915 gaf de gouverneur van de grensprovincie 
Van,, Djevdet Bey, opdracht de hele vilayet van Armeniërs te ontdoen 
enn daarop begonnen ongeregelde Koerdische troepen Armeense ge-
huchtenn en dorpen uit te moorden en plat te branden — rond 10.000 
Armeniërss kwamen om, terwijl duizenden naar de door een Armeense 
meerderheidd bewoonde stad Van vluchtten.92 

Mett deze ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 1915 was 
hett vervolgingsproces van de Armeniërs onmiskenbaar op gang geko-
men.. Vanuit het oogpunt van de vervolgers waren al belangrijke doe-
lenn bereikt: een groot deel van de weerbare Armeense mannen was 
binnenn het leger ontwapend, in feite gevangen en ten dele al omge-
bracht.. De kansen op effectief Armeens verzet waren daarmee aanzien-
lij kk verkleind. De 'ontwapening' van plaatselijke Armeense gemeen-
schappenn diende hetzelfde doel, werkte intimiderend en had de 
gemeenschappenn ook al deels beroofd van hun leiderschap. De mili-
tairee requisities schiepen voedselschaarste en beperkten mobiliteit. De 
machtsbalanss tussen vervolgers en vervolgden, van meet af aan al zeer 
ongelijk,, werd nu snel ongunstiger voor de vervolgden. In april, mei 
enn juni 1915 werd het vervolgingsproces in volle omvang zichtbaar. 

All  in maart was het gebied van Zeitun in Cilicië, ver weg van het 
oostelijkk front en in 1895 een kern van succesvol Armeens verzet tegen 
dee toenmalige gewelddadige repressie, door Turkse troepen bezet en 
eindd maart, begin april werd de gehele Armeense bevolking van het 
stadjee en de omringende dorpen, omstreeks 15.000 mannen, vrouwen 
enn kinderen, merendeels te voet op transport gesteld in de richting van 
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Konyaa en van Aleppo, respectievelijk vierhonderd kilometer naar het 
westenn en tweehonderd naar het zuiden.9' Deze massa-deportaties 
overr lange afstand en onder zeer slechte condities werden, naast directe 
massamoord,, het voornaamste middel van vervolging en vernietiging 
vann de Armeniërs. 

Inn dezelfde tijd verscherpte de situatie in de oostelijke vilayet Van 
zichh nog verder: halverwege april sloeg de gouverneur een beleg rond 
dee uitgestrekte Armeense wijken van de stad Van en eiste de uitleve-
ringg van drieduizend jonge Armeniërs voor het leger. Dat werd gewei-
gerdd door het Armeense leiderschap en in plaats daarvan werd geld 
aangeboden,, wat de gouverneur weigerde. Daarop braken gevechten 
uit.. De Armeense bevolking zag kans het beleg een maand lang te 
weerstaann totdat de Turkse troepen op 16 mei plotseling wegtrokken 
inn verband met een naderend Russisch leger. De Russen hielden de 
stadd en een deel van de provincie twee maanden onder controle -
waarnaa ze zich terugtrokken onder dreiging van een Turks offensief -
daarmeee vele Armeniërs de kans gevend over de grens te vluchten, naar 
schattingg wisten omstreeks 200.000 Armeniërs uit Oost-Anatolië naar 
Russischh gebied uit te wijken. Bij de Turkse herovering van Van wer-
denn de achtergebleven Armeniërs vermoord en de Armeense wijken 
letterlijkk met de grond gelijk gemaakt.94 

Dezee zogenaamde 'opstand van Van', die in feite beschouwd moet 
wordenn als een desperate poging tot collectieve zelfverdediging tegen 
naderendd destructief geweld, werd door het Ittihad-regime aangegre-
penn als dé aanleiding, oorzaak en legitimatie voor de vervolging die 
eenn week na het begin van het beleg van Van, vanaf 24 april 1915, op 
gangg werd gebracht. Vanaf die datum werden in grondig voorbereide 
actiess onder coördinatie van Talaat's ministerie van binnenlandse 
zakenn duizenden leidende Armeniërs gearresteerd. In de nachten van 
24,, 25 en 26 april werden omstreeks 650 politiek, economisch en cul-
tureell  vooraanstaande Armeniërs in Istanbul opgepakt en onmiddel-
lij kk per trein afgevoerd, kort daarop werden ze vrijwel allemaal ver-
moord.955 Binnen enkele weken werd zo de Armeense bevolkingsgroep 
beroofdd van een groot deel van haar leiderschap. 

Hoewell  Turkse autoriteiten, onder wie ook Talaat en Enver per-
soonlijk,, op verzoeken om meer informatie van de Duitse, Oostenrijk-
see en Amerikaanse ambassades ontwijkende en misleidende antwoor-
denn gaven, groeide in buitenlands-diplomatieke kringen nu het besef 
datt de Armeense minderheid in haar geheel werd bedreigd, temeer 
daarr uit alle delen van het rijk via de eigen consuls en uit andere bron-
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nenn steeds meer verontrustende berichten binnenkwamen. Eind april 
lichttenn Armeense geestelijken in de Kaukasus vertegenwoordigers van 
dee Franse en Amerikaanse regeringen in over de ontwikkelingen en op 
244 mei kwam de Russisch-Frans-Engelse alliantie met de eerder aange-
haaldee publieke beschuldiging en waarschuwing aan het adres van de 
Ottomaansee regering.96 

Inmiddelss was een reusachtige deportatie-beweging op gang aan het 
komen:: over het gehele rijk werd de Armeense bevolking van gehuch-
ten,, dorpen, stadjes en steden, district na district en provincie na pro-
vincie,, opgepakt, bijeengedreven en gedeporteerd. Daarbij deden zich 
velee plaatselijke en regionale variaties voor, maar het globale patroon 
wass als volgt. Veelal werden eerst alle nog resterende Armeense man-
nenn op last van civiele of militaire autoriteiten door aanzegging of de 
publiekee omroeper opgeroepen zich op een bepaalde tijd te melden bij 
eenn kerk, een bestuursgebouw, een moskee of op een marktplein. Een-
maall  daar aangekomen, werden ze of onmiddellijk gearresteerd of kre-
genn ze te horen zich binnen één of enkele dagen gereed te maken voor 
'evacuatie'.. In het eerste geval werden ze vaak kort vastgezet en daarna 
inn groepen aan elkaar geboeid onder bewaking weggevoerd. In het an-
deree geval hadden ze korte tijd om zaken te regelen en eventueel een 
deell  van hun bezit te verkopen. In weer andere gevallen, vooral in ge-
huchtenn en dorpen waar grote familiegroepen gezamenlijk op boerde-
rijenrijen leefden, werden de inwoners vaak door gendarmes en troepen op 
staandee voet weggevoerd, soms onder meeneming van het allernood-
zakelijkstee en altijd onder achterlating van al het andere. Behalve 'eva-
cuatie'' werd door de autoriteiten ook wel aangevoerd dat in verband 
mett de oorlogsomstandigheden plotseling werk noodzakelijk was aan 
wegenn of bruggen niet al te ver weg, elders werd gesproken over 'her-
vestiging'' en 'kolonisering van nieuwe gebieden' waarbij bestemmin-
genn in Zuid-Ottomaanse provincies werden genoemd: Aleppo, 
Rakka,, Der-el-Zor, Ras-ul-Ain, Mosul en zelfs Baghdad. Sommige 
vann deze meest door Arabieren bewoonde plaatsen liggen aan de zui-
delijkee Eufraat en Tigris, buiten de riviervalleien is het droog woestijn-
gebied,, vanuit Oost- en Centraal-Anatolië gezien zijn het bestemmin-
genn die achter hoge bergketens vele honderden kilometers ver weg 
liggen. . 

Degenenn die op transport werden gesteld, wachtte vrijwel zonder 
uitzonderingg een gruwelijk lot. Plotseling verdreven van hun woon- en 
werkplaatsen,, vaak al gescheiden van verwanten, zonder geschikte uit-
rustingg en zonder voldoende levensmiddelen, waren zij nagenoeg 
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weerlooss en overgeleverd aan de vervolgers. Bij deportaties van uitslui-
tendd mannen verkeerden de transporten vaak na korte tijd in massa-
slachtingen:: bij het bereiken van afgelegen stukken weg, soms al na 
tienn of twintig kilometer buiten de plaats van vertrek, gingen de bewa-
kerss over tot moord op (een deel van) de gedeporteerden. Ze werden 
daarbijj  ook wel bijgestaan door in hinderlaag liggende Turkse en 
Koerdischee troepen of door bendes bereden bandieten {chetti's), die al 
inn een bepaald gebied bestonden en actief waren, dan wel speciaal voor 
ditt doel gevormd werden uit vrijgelaten criminelen. Ook bewapende 
groepenn mohadjirs, recente islamitische vluchtelingen en verdrevenen 
uitt de Balkan en de Kaukasus, speelden soms een rol. Uit de verzame-
lingenn ooggetuigeverslagen, diplomatieke correspondentie en andere 
berichtenn die bijeen gebracht zijn door Bryce en Toynbee (1916) en 
Lepsiuss (1919) zijn talloze gevallen bekend van zware mishandeling en 
moordd op grote groepen, van seksuele verminking, van levend begra-
venn worden in zelfgedolven graven, van collectieve verbranding, op-
hangingg en verdrinking. Bij gemengde transporten van hele families 
werdenn de jongens en mannen vaak al spoedig beroofd van wat hun 
nogg restte en vervolgens omgebracht. Bij transporten van vrouwen en 
kinderen,, soms dagen, soms weken of zelfs enkele maanden na het ver-
trekk van de mannen, kwam het ook veelvuldig tot geweld van de zijde 
derr bewakers en anderen. Groepen vrouwen en kleine kinderen kregen 
somss de gelegenheid collectief over te gaan tot de islam, ze werden dan 
ondergebrachtt bij islamitische boeren langs de route. Achterblijvende 
kleinee kinderen, in vele gevallen tot wezen gemaakt, werden gedood, 
inn Turkse en Koerdische huishoudens opgenomen of voorlopig in be-
staandee en geïmproviseerde weeshuizen geplaatst. In andere gevallen 
werdenn jonge vrouwen en kinderen door hun bewakers als slaven ver-
kocht. . 

Behalvee door het directe geweld van bewakers, gendarmes en solda-
ten,, bandieten en andere vijandige groepen, kwamen vele Armeniërs 
omm door de deportaties zelf en de opzettelijk slechte condities waaron-
derr die georganiseerd werden. Er kan geen twijfel aan bestaan dat de 
Turksee autoriteiten van meet af aan de deportaties gebruikten als een 
middell  tot vernietiging van de gedeporteerden. Hoewel zowel tegen-
overr de gedeporteerden zelf als tegenover buitenstaanders veelal werd 
volgehoudenn dat het 'hervestiging' betrof, was het verboden gereed-
schappen,, werktuigen, vee of zaaigoed mee te nemen. In veruit de 
meestee gevallen ging het om tochten te voet - soms beschikte een deel 
vann de gedeporteerden in het begin nog wel over rijdieren of ossenwa-
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genss maar daar werden ze meestal binnen enkele dagen van beroofd -
overr slechte wegen door moeilijk begaanbaar bergachtig terrein. Daar-
bijj  waren het tochten die in vele gevallen honderden en honderden ki-
lometerss lang waren en waar reizigers, ook onder de meest gunstige 
omstandigheden,, weken zo geen maanden over zouden doen. Boven-
dienn werden de transporten vaak opzettelijk over slechte routes over 
hogee bergpassen gevoerd, in plaats van over de langere maar wat betere 
wegenn door de dalen. In de zuidelijke provincies kwam het ook voor 
datdat transporten over lange trajecten heen en weer gedreven werden. 
Dee voorziening met voedsel en water was grillig, willekeurig en meest-
all  volstrekt onvoldoende. Nadat de gedeporteerden, meestal binnen 
enkelee dagen of een week, hun meegebrachte levensmiddelen ver-
bruiktt hadden, werden honger en dorst voor de meesten tot nijpende 
problemen.. Water werd hen ook wel dagenlang onthouden. De nach-
tenn moesten doorgebracht worden in het open veld of in hier en daar 
langss de routes inderhaast omheinde en bewaakte terreinen - in de 
Duitstaligee berichten steeds aangeduid als 'concentratiekampen' -
meestall  zonder enige verdere voorziening. De gedeporteerden werden 
daarr soms ook een of enkele dagen vastgehouden voordat zij weer ver-
derr werden gedreven. Onder deze omstandigheden begon het sterven 
vaakk al direct na het begin van de deportaties: bejaarden, zieken, oude-
ren,, zwangere vrouwen en kleine kinderen zijn niet opgewassen tegen 
dergelijkee condities. Na dagen en weken begonnen ook honger en 
dorst,, vervuiling en besmettelijke ziekten hun tol te eisen. Van talloze 
transportenn kwam de helft tot tweederde van de mensen om voordat 
dee zuidelijke provincies bereikt werden, van vele andere transporten 
kwamm niemand aan. De vervolgers hadden ook niet de bedoeling dat 
dee vervolgden ergens zouden aankomen: in 'de plaatsen van bestem-
ming',, die steeds opnieuw genoemd werden en waar de deportaties 
heenn geleid werden, waren behalve soms enkele geïmproviseerde 'con-
centratiekampen'' geen voorzieningen getroffen voor hervestiging van 
dee gedeporteerden. Temidden van een veelal vijandige plaatselijke 
Arabischee bevolking werden de resterende Armeniërs in de kampen 
aann hun lot overgelaten, soms nog voortgejaagd van kamp tot kamp, 
eenn eindweegs de woestijn ingedreven om daar te sterven, of in massa-
moordenn gedood. 

Zoo voltrok zich de genocidale vervolging van de Armeniërs: door do-
delijkee deportaties gepaard aan massamoorden. Aanvankelijk in april 
enn mei nog met incidentele deportaties van duizenden uit Cilicië, 
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Constantinopell  en andere plaatsen, vanaf juni in systematische depor-
tatiess van vele tienduizenden en al spoedig honderdduizenden uit de 
noordelijkee en oostelijke provincies Erzurum, Sivas, Trebizonde, Ma-
muret-ul-Azizz (Kharpout) en Bitlis. In juli en augustus uitgebreid met 
deportatiess van honderdduizenden uit het hele gebied van Cilicië, 
Thracië,, West- en Centraal-Anatolië - ten dele met treinen tot aan het 
Taurusgebergtee - en de provincies Marash, Aleppo, Diyarbekir en 
Urfa.. In totaal zijn waarschijnlijk tussen de i,z en 1,4 miljoen Ar-
meniërss in de loop van 1915 bij de deportaties betrokken geraakt.97 Ge-
zienn dit enorme aantal en het feit dat de deportaties voor het overgrote 
deell  te voet plaatsvonden over zeer lange afstanden zette het hele de-
portatieprocess zich nog voort in 1916 en in sommige gebieden tot in 
1917. . 

Tochh werden na de zomer van 1915 in de diplomatieke gesprekken 
tussenn de hoogste Turkse autoriteiten en Duitse, Amerikaanse en Oos-
tenrijksee diplomaten al uiterst sinistere opmerkingen gemaakt. Talaat 
bijvoorbeeldd vroeg zich openlijk af waarom de diplomaten zich zo 
drukk maakten over de Armeniërs: er waren immers geen Armeniërs 
meerr in het Ottomaanse rijk? En later beroemden de leiders zich erop 
'dee Armeense kwestie' definitief te hebben 'opgelost', sneller en gron-
digerr dan sultan Abdul Hamid ooit had kunnen doen.9" 

Mett het uitbreken van de oorlog, het verbreken van de diplomatieke 
betrekkingenn met Engeland, Frankrijk en Rusland en het afschaffen 
vann de capitulaties, had het Turkse Ittihad-rcgimc zich ten opzichte 
vann het buitenland een grote mate van autonomie weten toe te eige-
nen.. Binnenslands werd die autonomie vergroot door de staat van 
belegg en het verdagen van het parlement in verband met de oorlog. 
Georiënteerdd op extreem Turks nationalisme, was het regime in meer-
derheidd vastbesloten de oorlogssituatie onder meer te gebruiken om de 
vijandigg en bedreigend geachte Armeense minderheid te vernietigen. 
Datt van die minderheid als geheel tussen 1908 en 1914 op geen enkele 
wijzee een reële bedreiging was uitgegaan, deed daarbij niet ter zake, het 
Turksee leiderschap werd beheerst door een blind geloof in een Ar-
meensee dreiging en incidentele voorbeelden van Armeens verzet wer-
denn aangegrepen om de hele Armeense minderheid collectief schuldig 
tee verklaren en in feite in overgrote meerderheid zonder proces ter 
doodd te veroordelen. Niet langer geremd in hun handelingsvrijheid en 
belemmerdd door de dominantie en bemoeienis van de drie groot-
machten,, die nu ook geen protectie meer konden bieden aan de Ar-
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meniërs,, stond weinig meer de uitvoering van de voorgenomen ver-
nietigingg in de weg. Ook de zware militaire inspanningen aan de fron-
tenn in het oosten, in het zuidenn in Mesopotamië, en in het westen — de 
strijdd om het Gallipoli schiereiland duurde van april tot december 1915 
-- vormden voor het Turkse leiderschap geen reden de vernietigingspo-
litiekk ten opzichte van de Armeniërs te veranderen. Met een voor de 
Ottomaansee militaire en civiele bureaucratie opvallende mate van 
doelgerichtheidd en efficiëntie en gecoördineerd door een al voor de 
oorlogoorlog opgerichte geheime Speciale Organisatie werd de vervolgings-
politiekk vrijwel overal in het rijk meedogenloos doorgezet." 

Vann de buitenlandse machten waren na de zomer van 1914 eigenlijk 
alleenn de Duitse en Oostenrijkse bondgenoten nog in staat werkelijk 
drukk op het regime uit te oefenen. Het neutrale Amerika, dat pas in 
19177 aan de oorlog ging deelnemen, kon slechts op overwegend morele 
enn humanitaire gronden proberen het regime te beïnvloeden. De am-
bassadess van deze landen in Istanbul waren steeds goed op de hoogte 
vann wat er gebeurde met de Armeniërs, enerzijds door hun geregelde 
enn veelzijdige contacten met het centrale bewind in de hoofdstad, an-
derzijdss door hun uitgestrekte netwerk van plaatselijke consuls, waar-
nemerss en informanten binnen het rijk. Begin 1915 waren de diploma-
tenn zich bewust van de precaire situatie van de Armeniërs en met het 
opp gang komen van de vorming van de 'arbeidsbataljons' en de eerste 
deportatiess in het voorjaar nam hun bezorgdheid toe. Toen kort daar-
naa de massadeportaties begonnen en ook steeds meer berichten over 
massamoordenn binnenkwamen, beseften zij ten volle dat algehele ver-
volgingg en vernietiging van de Armeniërs ophanden waren. 

Dee Amerikaanse ambassadeur Morgenthau begon daarop een lange 
reekss diplomatieke démarches bij het regime om de Turkse leiders te 
bewegenn de vervolgingen te stoppen. Veelal werd hij daarbij gecon-
fronteerdd met ontwijking, ontkenning of bagatellisering van de ge-
beurtenissen,, soms met uiteenzettingen over de soevereiniteit van de 
Ottomaansee staat die de regering het recht zouden geven de eigen on-
derdanenn naar eigen goeddunken te behandelen of met rechtvaardi-
gingenn van het Turkse optreden op grond van veronderstelde Armeen-
see wandaden. Enkele malen slaagde hij erin individuele Armeniërs te 
beschermen,, tijdelijk wat humanitaire bijstand aan bepaalde groepen 
gedeporteerdenn te doen toekomen — wat streng verboden was — en 
waarschijnlijkk droegen zijn interventies ook bij aan enige vertraging 
vann deportatiemaatregelen tegen bepaalde categorieën Armeniërs, 
waaronderr protestantse gelovigen. Maar voor het overige bleven zijn 
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inspanningenn tevergeefs. De Duitse ambassade werd tot in juli 1915 ge-
leidd door Von Wangenheim, een baron met uitgesproken Duits-natio-
nalistischee opvattingen. Hij was uitstekend geïnformeerd over het dra-
matischee lot van de Armeniërs, maar voerde een dubbelzinnige 
politiek.. Enerzijds machtigde hij zijn consuls herhaaldelijk om op 
plaatselijkk niveau ten gunste van Armeniërs op te treden, anderzijds 
weigerdee hij samen met Morgenthau druk op het regime uit te oefe-
nen.. Hij hechtte geen geloof aan de officiële ontkenningen van de ver-
volgingg door de Turkse leiders, mede op grond van de gedetailleerde 
enn schokkende rapporten van zijn consuls, maar hij meende dat niet-
inmengingg op grond van het belang van het Duits-Ottomaanse bond-
genootschapp geboden was. Dat adviseerde hij ook aan de regering in 
Berlijnn en hoewel zijn opvolgers humaner bleken en vaker aandrongen 
opp meer druk op het Ottomaanse regime, bleef het officiële Duitse be-
leidd waar het de Armeniërs betrof, uit overwegingen van Staatsraison, 
voorr het grootste deel gericht op non-interventie. In Duitsland, waar 
voorr 1914 onder de bevolking veel sympathie voor de Armeniërs had 
bestaan,, werd het de pers verboden over Armeense zaken te publice-
ren.. De Duitse diplomatie in Turkije beperkte zich tot geheime zwak-
kee protestnotas aan het Ottomaanse regime, die pas aan het einde van 
19155 voor het eerst officieel beantwoord werden en van de hand gewe-
zen.. Voorts spande de Duitse diplomaten zich in om de toenemende 
geruchtenn dat de Armeniërs op last van Duitsland gedeporteerd wer-
denn - wat niet het geval was - de kop in te drukken. Tenslotte blijk t 
uitt de Duitse diplomatieke correspondentie vooral dat veel van de di-
rectt betrokkenen geschokt en handenwringend toekeken tot het te laat 
was.100 0 

Inn één van zijn gesprekken met Morgenthau verschafte Talaat een toe-
lichtingg op de haat van het regime en van vele Turken tegen de Ar-
meniërs:: 'Ten eerste hebben ze zich verrijkt ten koste van de Turken. 
Tenn tweede zijn ze vastbesloten ons te overheersen en een afzonderlijke 
staatt te vestigen. Ten derde hebben ze openlijk onze vijanden aange-
moedigd.. (..) We hebben daarom het onherroepelijke besluit geno-
menn ze machteloos te maken voordat deze oorlog voorbij is.'lo ' Tussen 
19144 en 1918 bleek niets en niemand bij machte het op deze mentaliteit 
gegrondvestee en door deze haat voortgedreven vervolgingsproces van 
dee Armeniërs te laten ophouden. 
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