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VOORWOORD 

 

 
e traditionele waardering van de Duitse houding tijdens de Armeense Genocide van 

1915-1916 laat zich wellicht treffend illustreren aan de hand van de volgende passage uit 

de memoires van de Amerikaanse ambassadeur Henry Morgenthau uit 1917. Zijn memoires 

golden lange tijd als een van de belangrijkste informatiebronnen inzake de Duitse 

betrokkenheid in de deportaties van de Ottomaanse Armeniërs, vanwege de nauwe contacten 

die de ambassadeur onderhield met de verschillende Turkse en Duitse functionarissen van het 

Ottomaanse rijk tijdens de oorlog. 
 

“Suppose that there is no phase of the Armenian question which has aroused more 

interest than this: Had the Germans any part in it? To what extent was the Kaiser 

responsible for the wholesale slaughter of this nation? Did the Germans favour it, did 

they merely acquiesce, or did they oppose the persecutions? Germany, in the last four 

years, has become responsible for many of the blackest pages in history; is she 

responsible for this, unquestionably the blackest of all?” 

 

“I presume most people will detect in the remarks of these Turkish chieftains certain 

resemblances to the German philosophy of war. Let me repeat particular phrases used 

by Enver and other Turks while discussing the Armenian massacres: “The Armenians 

have brought this fate upon themselves.” “They had a fair warning of what would 

happen to them.” “We were fighting for our national existence... We were justified, in 

resorting to any means that would accomplish these ends.” “We have no time to 

separate the innocent from the guilty.” “The only thing we have on our mind is to win 

the war.”” 

 

“These phrases somehow have a familiar ring, do they not? Indeed, I might rewrite all 

these interviews with Enver, use the word Belgium in place of Armenia, put the words in 

a German general‟s mouth instead of Enver‟s, and we should have almost a complete 

exposition of the German attitude toward subject peoples. But the teachings of the 

Prussians go deeper than this. There was one feature about the Armenian proceedings 

that was new—that was not Turkish at all. For centuries the Turks have ill-treated their 

Armenians and all their other subject peoples with inconceivable barbarity. Yet their 

methods have always been crude, clumsy, and unscientific. They excelled in beating out 

an Armenian's brains with a club, and this unpleasant illustration is a perfect indication 

of the rough and primitive methods which they applied to the Armenian problem. They 

have understood the uses of murder, but not of murder as a fine art. But the Armenian 

proceedings of 1915 and 1916 evidenced an entirely new mentality. This new 

conception was that of deportation. The Turks, in five hundred years, had invented 

innumerable ways of physically torturing their Christian subjects, yet never before had 

it occurred to their minds to move them bodily from their homes, where they had lived 

for many thousands of years, and send them hundreds of miles away into the desert. 

Where did the Turks get this idea? I have already described how, in 1914, just before 

the European War, the Government moved not far from 100,000 Greeks from their age-
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long homes along the Asiatic littoral to certain islands in the Aegean. I have also said 

that Admiral Usedom, one of the big German naval experts in Turkey, told me that the 

Germans had suggested this deportation to the Turks. But the all-important point is that 

this idea of deporting peoples en masse is, in modern times, exclusively Germanic. Any 

one who reads the literature of Pan-Germany constantly meets it. These enthusiasts for 

a German world have deliberately planned, as part of their programme, the ousting of 

the French from certain parts of France, of Belgians from Belgium, of Poles from 

Poland, of Slavs from Russia, and other indigenous peoples from the territories which 

they have inhabited for thousands of years, and the establishment in the vacated lands 

of solid, honest Germans. But it is hardly necessary to show that the Germans have 

advocated this as a state policy; they have actually been doing it in the last four years. 

They have moved we do not know how many thousands of Belgians and French from 

their native land. Austria-Hungary has killed a large part of the Serbian population and 

moved thousands of Serbian children into her own territories intending to bring them up 

as loyal subjects of the empire. To what degree this movement of populations has taken 

place we shall not know until the end of the war, but it has certainly gone on 

extensively.”
1
 

 

Het Duitse leger wordt in de literatuur met betrekking tot de Armeense Genocide vaak een rol 

van medeplichtige of in ieder geval die van de apathische toeschouwer toegeschreven, op een 

gelijke wijze zoals de Amerikaanse ambassadeur beschreef. Morgenthau‘s memoires duiken 

regelmatig op als een autoritaire bron uit de eerste hand met een verondersteld hoog gehalte 

aan geloofwaardigheid. Tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog is dat niet 

opzienbarend. Zowel Britse, Franse en Amerikaanse als Duitse historici hebben zich zeer 

negatief uitgelaten over de aard van de Duitse militaire aanwezigheid in het Ottomaanse rijk 

in haar laatste dagen. De regering in Berlijn, de ambassades, de militaire missie en de 

generale staf zouden het Jong-Turkse regime uit geostrategische overwegingen de deportatie 

van een potentieel gevaarlijke Armeense bevolking hebben geadviseerd, om zich vervolgens 

niet verder in te mengen met de uitvoering en de consequenties van dit beleid. In het ergste 

geval wezen de beschuldigingen in de richting van actieve steun, welke mede in zou zijn 

gegeven door reeds bestaande anti-Armeense sentimenten onder Duitse officieren. Het zou 

wederom een bewijs zijn van Pruisische militaire agressie en de behandeling van mensen als 

abstracte factoren die enkel vanuit technocratisch oogpunt op gebruikswaarde werden 

beoordeeld. Het zou ook de tweede of derde maal zijn dat Duitsers actief ingemengd waren 

bij grootschalige zuiveringen en – zoals na 1945 bitter toe werd gevoegd – zeker niet de 

laatste keer. 

 Bij de bestudering van de Armeense genocide kunnen historici nauwelijks om de „German 

connection‟ heen. Afgezien van de vraag in hoeverre zij medeverantwoordelijk waren, namen 

zij een unieke positie in. Voor historici gelden niet alleen de observaties van Duitse officieren, 

maar ook die van de ambassadeurs, consuls, viceconsuls, diplomaten, spoorwegambtenaren 

en missionarissen als belangrijke en overvloedige bronnen die inzage bieden in de uitvoering 

van de Armeense deportaties.
2
 Vanzelfsprekend heeft er de nodige censuur plaatsgevonden in 

de correspondentie tussen de verschillende ambassades en consulaten in Istanbul, Berlijn en 

Wenen, maar niettemin treedt er een buitengewoon gedifferentieerd beeld op dat nader 

                                                      
1
 H. Morgenthau, Ambassador Morgenthau‟s Story (Princeton, 1918, 2000), pp. 364-365. 

2
 V.N. Dadrian, ‗The Armenian Question and the Wartime Fate of the Armenians as Documented by the 

Officials of the Ottoman Empire‘s World War I allies: Germany and Austria-Hungary‘, International Journal of 

Middle East Studies, vol. 34, 1 (2002), pp. 59-85, aldaar 60 en 72; U.Ü. Üngor, Vervolging, onteigening en 

vernietiging: De deportatie van Ottomaanse Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg, 2007), p. 

21. 
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onderzoek in de Duitse stellingname rechtvaardigt. Sterker nog, zoals Uğur Ümit Üngor stelt, 

waren de Duitse politieke leiders en legerofficieren ervan overtuigd dat zij enkel gebaat waren 

bij “een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de gebeurtenissen.”
3
 

 

In dit onderzoek zal de focus komen te liggen op de Duitse betrekkingen in de Ottomaanse 

binnenlandse politiek en de betrokkenheid van de verschillende Duitse partijen in de 

Armeense deportaties. In hoeverre en om welke redenen hadden de Duitsers belangen in de 

interne Ottomaanse politiek en hoe stonden deze belangen ten opzichte van de Armeense 

bevolking? Over welke Duitsers hebben we het überhaupt: de keizer, militairen, technici, 

politici of diplomaten? Waren de Duitse reacties op de deportaties wel eenduidig? In welke 

context kan de Duitse positie worden geplaatst: waren de andere Geallieerde machten zelf 

volledig van schuld gevrijwaard? Laat de Duitse positie zich ook vergelijken ten aanzien van 

de houding tegenover andere minderheden in het Ottomaanse rijk? Om deze vragen te kunnen 

beantwoorden, zal op de eerste plaats een uiteenzetting worden geboden van het debat inzake 

de aard en structuur van de Armeense Genocide en welke achterliggende theorieën ermee in 

verband zijn gebracht in de geschiedschrijving van de laatste decennia. Vervolgens zal de 

historische context van het Ottomaanse rijk in de late negentiende en vroege twintigste eeuw 

worden geboden, waarbij nadrukkelijke aandacht zal worden besteed aan de internationale 

constellaties en machtstructuren die het handelen van de Ottomaanse regering beïnvloedden. 

Van daaruit zal de aandacht specifiek worden gevestigd op de militaire en politieke 

betrekkingen die het Ottomaanse rijk in dezelfde periode met het Wilhelminische Duitsland 

onderhield. Meer in detail zal gekeken worden naar de concrete Duitse positie in de 

Ottomaanse samenleving en de reacties op de Armeense deportaties van de groepen die 

hierbij het nauwst waren betrokken. Deze Duitse houding zal ten slotte naast die van de 

andere Europese grootmachten worden gelegd, om tot een slotanalyse te komen van de Duitse 

positie in de Armeense Genocide en in hoeverre er sprake was van werkelijke steun voor de 

vervolgingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Üngor, Vervolging, onteigening en vernietiging: De deportatie van Ottomaanse Armeniërs tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, p. 23. 
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INLEIDING 
 

HET VOORTDURENDE DEBAT 

 

 
ot enkele decennia geleden was de Armeense Genocide in West-Europa en Noord-

Amerika relatief onbekend gebleven in de publieke perceptie en tot op heden blijft de 

genocide, ‗een van de eerste van de twintigste eeuw‘,
4
 sterk in de schaduw staan van de 

‗klassieke‘ casus van de Holocaust (ook de Shoah genoemd). Norman Naimark heeft cynisch 

geconcludeerd dat de Armeense Genocide een van de weinig succesvolle genociden was. In 

Turkije wordt de Armeense Genocide tegenwoordig namelijk zo goed als vergeten en 

genegeerd en de Armeense geschiedenis in oostelijk Anatolië is door de Genocide grondig 

uitgeroeid. Slechts enkele ruïnes herinneren nog aan een geschiedenis van conflict en 

zuivering.
5
 

 De relatieve onbekendheid heeft zijn weerslag gehad op het vraagstuk van de 

internationale erkenning van de oorlogsdeportaties als een genocide. In 2011 zijn er 

wereldwijd drieëntwintig landen en meerdere internationale organisaties die de deportaties in 

oostelijk Turkije tijdens de Eerste Wereldoorlog als een genocide pur sang beschouwen (in de 

Verenigde Staten hebben drieënveertig staten de genocide als zodanig erkend). Nederland 

heeft zich hier in 2004 bij aangesloten. In 2006 en 2007 werd de discussie van ‗de Armeense 

kwestie‘ in Nederland nog verder in de aandacht gebracht door respectievelijk de ophef 

rondom de ontkenning van de Genocide door enkele CDA- en PvdA-kandidaten in de aanloop 

naar de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar en de moord op de Turks-Armeense 

journalist Hrant Dink door ultranationalistische Turken.
6
 

 Dit inleidende hoofdstuk zal zich richten op de vraagstukken rondom de aard en structuur 

van de Genocide en om welke reden er nog altijd discussie bestaat rondom nauwkeurige 

definities en het probleem van de schuldvraag. In een theoretisch kader dus wordt uiteen gezet 

waartegen de Armeense Genocide kan worden gezien en welke implicaties van de 

oorlogsdeportaties een doorwerking hebben gekend tot de huidige politieke betrekkingen 

tussen Turkije, Armenië en de overige landen. 

 

 

I. OTTOMAANSE OF TURKSE IDENTITEIT? 
 

Het is van belang om voor ogen te houden dat de Turken en de Armeniërs zichzelf tot de 

laatste decennia van de negentiende eeuw niet categorisch beschouwden als ‗volbloed Turks‘ 

                                                      
4
 E.D. Weitz, A Century of genocide. Utopias of race and nation (Princeton, 2005), p. 1. 

5
 N.M. Naimark, Fires of Hatred, Ethnic cleansing in twentieth-century Europe (Cambridge, Mass., 2002), p.41. 

6
 Üngor, Vervolging, onteigening en vernietiging, p. 23; http://nos.nl/artikel/60200-vermoorde-dink-veelvuldig-

bedreigd.html; http://nos.nl/artikel/121694-armeense-kwestie-of-armeense-genocide.html; 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/786039/2006/10/06/Balkenende-eerlijk-kijken-

naar-Armenie-kwestie.dhtml; 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/781985/2006/10/05/Turken-overwegen-

verkiezingsboycot.dhtml. 
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of ‗Armeens‘. De wederzijdse animositeit was in dat opzicht niet vanzelfsprekend. Etniciteit 

of taal waren geen definitieve afbakeningen van een bevolkingsgroep binnen het Ottomaanse 

rijk, zoals dat ook in Europa tot de late negentiende eeuw nauwelijks het geval was. Het enige 

wat op dat moment een gevoel van gedeelde identiteit en cultuur in een groep bood, was 

religie; in het Armeense geval de Armeense katholieke of protestantse kerken. Hetzelfde kan 

gesteld worden voor de Turken die zich op de eerste plaats beschouwden als moslims en 

onderdanen van de sultankalief. Vanaf de late negentiende eeuw, toen de Jong-Turken in het 

Turkse nationalisme de remedie zagen tegen het verval van het rijk, werd etniciteit sterker 

vooropgezet, maar dat betekende nog altijd niet dat er een duidelijk zichtbare etnische 

afbakening kon worden gehanteerd, vanwege de overlappingen in identiteit en etniciteit onder 

de talrijke bevolkingsgroepen. 

 Zoals ook in Europa het geval was, verdeelde de Ottomaanse maatschappij in de late 

negentiende eeuw de wereld tussen Oriënt en Occident en werd deze ontologische 

categorisering gehanteerd om zich te kunnen definiëren in de wereld. Aan beide concepten 

waren connotaties verbonden die de identiteit van de natie sterk bepaalden.
7
 Niet alleen de 

progressieve Jong-Turken beschouwden het Ottomaanse rijk als achtergebleven en 

‗oriëntaals‘ (met alle negatieve connotaties van dien), maar ook in de conservatieve 

segmenten van de samenleving werden dergelijke ideeën gedragen.
8
 Het Ottomaanse rijk 

erkende zichzelf vis-à-vis Europa door de lange reeks van militaire nederlagen en territoriale 

inkrimping als tweederangs en diende daarom door interne hervormingen, rationalisering en 

modernisering in te lopen met het Westen.
9
 

 De grenzen tussen Oriënt en Occident als concepten zijn ambigu. Het Ottomaanse rijk was 

eeuwenlang een aanzienlijke grootmacht in de Europese politiek, vooral in het oostelijke 

Middellandse Zeegebied. Op haar hoogtepunt reikte het Ottomaanse rijk in Europa tot aan de 

poorten van Wenen, de Poolse zuidgrens, tot ver in de Oekraïne en langs de zuidelijke kusten 

van de Middellandse Zee. Bovendien deden de sultans – sinds omstreeks 1517 ook de facto 

erkend als kalief van de gehele soennitisch islamitische umma – ook aanspraak gelden op de 

Romeinse keizerstitel met de inname van Istanbul in 1453.
10

 Deze aanspraken en het idee dat 

het Ottomaanse rijk een rechtstreekse voortzetting was van het Romeinse culturele erfgoed, 

hebben altijd onderdeel uitgemaakt van de Turkse identiteit en hun Westerse culturele 

achtergrond.
11

 Toch werd het Ottomaanse rijk door de Europese grootmachten zelf nooit als 

een intrinsiek onderdeel van ‗het Avondland‘ beschouwd, hoofdzakelijk vanwege het 

religieuze verschil, maar ook vanwege de sterke economische en militaire divergentie tussen 

Turkije en Europa die sinds de achttiende eeuw zichtbaar in had gezet. Europa (of 

‗Christendom‘) was ‗Westers‘, ‗christelijk‘ en ‗modern‘ en op den duur werd het continent 

met ‗vooruitgang‘ vereenzelvigd. Op ideologisch vlak maakte het een aanzienlijk verschil in 

status om tot Europa – aan het begin van de twintigste eeuw het politieke, economische en 

culturele machtscentrum van de wereld – of tot het perifere en halfgekoloniseerde Azië te 

worden gerekend. Dit vraagstuk was (en is) vooral van belang geweest voor de naties en 

bevolkingsgroepen die zich in de psychische grensgebieden tussen Oost en West (Oriënt en 

                                                      
7
 N. Özbek, ‗Philanthropic Activity, Ottoman Patriotism, and the Hamidian Regime, 1876-1909‘, International 

Journal of Middle East Studies, vol. 37, 1 (2005), pp. 59-81, aldaar 60-61. 
8
 E.W. Said, Orientalism (Londen, 1978, 2003), pp. 1-2. 

9
 R. Worringer, ‗‖Sick Man of Europe‖ or ―Japan of the Near East‖?: Constructing Ottoman Modernity in the 

Hamidian and Young Turk Eras‘, International Journal of Middle East Studies, vol. 36, 2 (2004), pp. 207-230, 

aldaar 222. 
10

 T. Akçam, A Shameful Act. The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility (New York, 

2006), p 25. 
11

 D. Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman 

Armenians (Oxford, 2005), pp. 7-8. 



 
11 

Occident) bevonden. Hier kan naast het Ottomaanse rijk, het hedendaagse Turkije en Armenië 

ook gedacht worden aan Rusland, de Kaukasus en de Balkanstaten. 

 Het idee van de Oosterse periferie tegen een Westers centrum mocht dan gechargeerd zijn, 

het weerspiegelde wel economische en geopolitieke realiteiten. Het Ottomaanse rijk bevond 

zich in de laatste helft van de negentiende eeuw in een vergevorderde staat van territoriaal 

verval en in economisch opzicht ondervond de Ottomaanse maatschappij chronisch ernstige 

hinder van de nadelige geografische omstandigheden. De berggebieden, geïsoleerde 

hoogvlakten en woestijnen waren niet alleen weinig lucratief, maar ook een aanzienlijke 

belemmering in de aanleg van een gereguleerde infrastructuur die een integrale economie zou 

kunnen bevorderen tussen de Middellandse, Rode en Zwarte Zee en de Perzische Golf en 

aansluiting met Europese markten mogelijk kon maken (en natuurlijk ook het transport van 

legereenheden naar de uithoeken van het rijk kon versnellen). 

 Aan de andere kant hadden de Ottomaanse elites ook een superioriteitsgevoel ten aanzien 

van de rest van de wereld aangenomen. Dit was vergelijkbaar met de houding die ook de 

Chinese Ming- en Qing-dynastieën en het Japanse Tokugawa Shogunaat aannamen.
12

 In de 

Ottomaanse samenleving werd het voor lange tijd als een vernedering gezien om te ‗leren‘ 

van de Europese grootmachten. De nederlagen in de loop van de zeventiende en achttiende 

eeuw veranderden hier aanvankelijk niets aan, maar het gevoel van verhevenheid sloeg in de 

negentiende eeuw met de snelle territoriale aftakeling van het rijk om in een pijnlijk gevoel 

van inferioriteit. Daar de herinnering van het ‗glorieuze verleden‘ van het Ottomaanse rijk 

actief werd beleefd als een recente geschiedenis, viel vernedering moeilijk te accepteren: het 

Ottomaanse rijk bezweek letterlijk onder het gewicht van haar vroegere allure. Het 

nostalgische verlangen naar het verleden werd naderhand voor de Jong-Turken een doel op 

zich. Turks nationalisme en het pan-Turanisme (de unificatie van alle Turkse volkeren in 

Klein- en Centraal-Azië) werden door het CUP (het Comité voor Eenheid en Vooruitgang)13 

geaccepteerd als de instrumenten ter revitalisatie van het vervallen rijk en fervent 

gepropageerd als de vervulling van de ‗Ottomaanse droom‘ met een exclusief Turkse 

invulling. Het Ottomanisme en panislamisme – waar de Jong-Turken enige tijd ook hun hoop 

op hadden gevestigd – waren hiervoor uiteindelijk inadequaat gebleken: nationalisme op een 

organische, sociaaldarwinistische basis was daarentegen een nieuw en krachtig argument. 

 In de optiek van de laatste sultans en de Jong-Turken werd de overname van Europese 

instituten en technieken niet langer beschouwd als vernederend, maar een strategische 

aanpassing aan veranderende omstandigheden waarin ook het Ottomaanse rijk mee diende te 

gaan. De Japanse militaire overwinning op Rusland in de oorlog van 1904-1905 was het 

inspirerende voorbeeld van het succesvol overnemen van Westerse technieken in het leger en 

instituties in een niet-Europese staat. In het Turkse politieke discours van het begin van de 

twintigste eeuw werd er met bewondering en hoop gekeken naar een opkomende Aziatische 

macht die zich had gered van het dreigende Europese imperialisme en daarna zelf een staat 

met expansionistische ambities was geworden. Het Ottomaanse rijk, zo meenden de Jong-

Turken, behoorde hetzelfde te doen als een ‗Japan van het Midden-Oosten.‘
14

 Het Japanse 

voorbeeld van de overname van Westerse technieken, instituties en nationalistische retoriek 

(eveneens uiteindelijk van Europese makelij), zou van blijvende invloed zijn op de nieuwe, 

progressieve generatie Turkse politici en militairen. 
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 J.D. Spence, The Search for Modern China (New York, 1990, 1991), pp. 199-204 en 228-229. 
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II. ARMENIËRS 
 

De Armeense bevolking in het Ottomaanse rijk beschouwde zichzelf – evenals de andere 

minderheden in het multi-etnische rijk – tot de late negentiende eeuw op de eerste plaats als 

christelijke onderdanen van de sultan en identificeerden zich als leden van de Armeense 

Orthodoxe Kerk en de Armeense millet, waarover verderop meer zal worden gezegd.
15

 

Armeniërs leden aan een enigszins perifeer imago (en in bepaalde opzichten geldt dat 

tegenwoordig nog steeds). Sinds de val van het laatste onafhankelijke koninkrijk in 1358 

kende de Armeense bevolking geen politieke onafhankelijkheid meer en leefden zij geïsoleerd 

van andere christelijke groeperingen in een regio die eeuwenlang onder Turkse en Perzische 

heerschappij stond. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de Armeniërs door Europese 

missionarissen werden gezien als een ‗dappere, christelijke natie te midden van ongelovigen‘. 

De voorstelling van de ‗verschrikkelijke Turk‘ die de ‗lijdende christen‘ domineerde, sloeg in 

de oriëntalistische beeldvorming goed aan en benadrukte de voorgestelde ‗onderontwikkeling‘ 

en ‗culturele anarchie‘ van de Oriënt.
16

 Dit beeld werd zeer sterk in de Europese perceptie 

bestendigd door de Armeense massamoorden van 1894-1896. Aan de andere kant was er ook 

sprake van de Armeniërs als een ‗hopeloos vervreemd bergvolk dat niets meer deelde met het 

christendom‘.
17

 Hoe dit natuurlijk gechargeerd is, week het Armeense christendom in 

bepaalde dogmatische opzichten inderdaad sterk af van de Westerse of de verschillende 

orthodoxe christelijke kerken, waardoor een idee van Armenië als intrinsiek Europees of 

Westers verder in het gedrang raakte. 

 

Armeniërs werden door zowel de Turken als Europeanen soms rechtstreeks vergeleken met de 

joden. Hoewel deze vergelijking snel gemaakt is, neigen de overeenkomsten tussen beide 

bevolkingscategorieën ernaar de cruciale verschillen te overvleugelen en ongelukkige 

associaties aan de Armeniërs te verbinden, of vice versa. In tegenstelling tot de joden kenden 

de Armeniërs namelijk een thuisland waarin zij eeuwenlang onafgebroken hebben geleefd: de 

Armeense bevolking was inheems aan oostelijk Anatolië en hoewel er ook een Armeense 

diaspora heeft plaatsgevonden over Klein-Azië, Europa en Noord-Amerika, bleef de 

hoofdbevolkingsgroep in het oorspronkelijke thuisland geconcentreerd. Ook roept het idee 

van ‗een vindingrijke en economisch draagkrachtige minderheid‘ dezelfde associaties op die 

met de joodse urbane gemeenschappen van Europa worden vereenzelvigd. 

 In het meest positieve geval werd de Armeense bevolking in Europa beschouwd als de 

economische pijler van het vervallen Turkse rijk die verantwoordelijk waren voor de 

cultivering van de Anatolische binnenlanden, de aanleg van kanalen en de leefbaarheid van de 

regionale steden in het algemeen. Turkse bewoners uit deze regio‘s wilden dit soms zelf 

onderschrijven. De Armeense bevolking werd via missionarissen uit vooral Groot-Brittannië
18

 

en Frankrijk in aanraking gebracht met nationalistische denkbeelden en principes die de 
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 J. McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester, 2000), pp. 44-46. 
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identiteit van de Armeniërs verder gestalte gaf. De millet en kerk bleven evenwel de primaire 

focus van een nationale identiteit voor de Armeniërs.
19

 

 De Armeense bevolking heeft weliswaar gefunctioneerd als het surrogaat van een 

industriële middenklasse in de conservatieve Ottomaanse samenleving, maar daarbij wordt 

voorbijgegaan aan het feit dat zeventig á tachtig procent van diezelfde Armeense bevolking 

tot de boerenbevolking behoorden, zij aan zij levend op eenzelfde basis van levensonderhoud 

als de Turken en enkel in taal en religie van elkaar verschillend. Hieraan lag ten grondslag dat 

– evenals de joodse elites – de Armeense elites in de Ottomaanse steden herkenbaarder waren 

en ook het eerste in contact werden gebracht met Europese ondernemers, missionarissen en 

vertegenwoordigers. Dit was vooral sterk het geval in Cilicië (de vilayet Adana), waar tegen 

het einde van de negentiende eeuw Duitse ondernemers en imperialisten hun zinnen op 

hadden gezet.
20

 Er was dus sprake van een duidelijke, zelfs polariserende beeldvorming 

tussen de Turken en Armeniërs. Dit was geen autonoom proces: zowel binnen als buiten het 

Ottomaanse rijk werden de Armeniërs (en de Ottomaanse christenen in bredere zin) gezien als 

het equivalent van een welvarende, zelfs kapitalistische, middenklasse die de Turken zelf niet 

voortbrachten. De allereerste grondslagen van de Turks-Armeense animositeit worden wel 

eens gezocht achter deze verschillen in welvaart die samenvielen langs culturele en etnische 

scheidslijnen. 

 Ten slotte kan gesteld worden dat de perceptie van Armenië als een Oosterse of Westerse 

cultuur in feite ook nauw samenhangt met de betrekkingen die er met de huidige natiestaat 

worden onderhouden – een republiek die recentelijk uit de Sovjet-Unie tevoorschijn kwam 

(en die nog altijd in conflict verkeerd met Azerbeidzjan vanwege de status van Nagorno-

Karabach). Landen met een substantiële Armeense minderheid neigen er meer naar om 

Armenië als een Europese cultuur te beschouwen dan de landen die minder betrekkingen 

onderhouden met Armenië of de Armeense diaspora. Frankrijk en Rusland kennen 

bijvoorbeeld dergelijke, substantiële Armeense minderheden, waardoor betrekkingen tussen 

Armenië enerzijds en Rusland en Frankrijk anderzijds regelmatiger zijn en er in Frankrijk en 

Rusland actiever wordt gelobbyd voor erkenning van de Genocide.
21

 

 

 

III. STRUCTUUR VAN DE ARMEENSE GENOCIDE 
 

1. Intentie: volkerenmoord, etnische zuivering of strategische deportatie 

 

Wat de Armeense Genocide zelf betreft, was er volgens het officiële Turkse standpunt enkel 

sprake van strategische deportatie, waarbij weliswaar veel slachtoffers waren gevallen, maar 

het zou geen doelbewuste, intentionele vernietiging van de Armeense bevolking – of een deel 

daarvan – zijn geweest. Ook zou het aantal gevallen slachtoffers volgens de Turken zeer sterk 

zijn overdreven en de talrijke slachtoffers die zijn gevallen door Armeense represailles juist 

ver zijn onderbelicht. Dit heeft weer bodem gegeven aan beschuldigingen van Westerse staten 

als culturele, oriëntalistische onderdrukkers die het Armeense pleidooi hebben gebruikt om de 

geminachte Turken in een kwaad licht te zetten.  

 Deze stelling raakt de belangrijkste kwestie rondom de erkenning van de genocide: was er 

namelijk sprake van de intentie tot volkerenmoord? Deze vraag wordt gesteld in verband met 

Artikel II van de ‗VN Conventie ter Preventie en Bestraffing van de Misdaad van Genocide‘ 
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20
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uit 1948 en omschrijft genocide als ‗de intentie om een bevolkingsgroep die gedefinieerd 

wordt naar ras, nationaliteit etniciteit, of religie gedeeltelijk of volledig te vernietigen‘.
22

 Bij 

toepassing op de Armeense casus stuit de VN-definitie op verschillende bezwaren. Genocide 

is volgens deze invulling namelijk zowel te breed als te beperkt en vooral tendentieus. De 

nazistische vervolgingen golden als uitgangspunt om een omschrijving van ‗genocide‘ te 

kunnen geven, waardoor het begrip een sterk geladen inhoud heeft gekregen en de 

verwachting oproept van een gelijksoortige, industriële massamoord. Hetzelfde kan gesteld 

worden van het vloeibare begrip ‗etnische zuivering‘ dat juist associaties oproept met de 

oorlogen in ex-Joegoslavië. ‗Genocide‘ en ‗etnische zuiveringen‘ worden daarmee vooral 

theoretische concepten met een specifieke inhoud die de verwachting van een ideaaltypische 

casus oproepen. Het belangrijkste bezwaar is wellicht dat genocide een term is die pas 

achteraf aan een gewelddadige episode wordt toegekend (oftewel, ex post facto). Dit leidt tot 

vertekeningen, omdat het proces op het moment zelf wellicht niet was bedoeld als een 

genocide: dat de uitkomst een genocide was, is niet vanzelfsprekend en dat wordt door Turkse 

negationisten vaak aangehaald. Dit keert ook zeer sterk terug bij de bestudering van de Duitse 

betrokkenheid bij de oorlogsdeportaties. 

 Een strikt categorische toepassing van de concepten ‗genocide‘ en ‗etnische zuivering‘ op 

de Armeense oorlogsdeportaties is dus ingewikkeld en heeft mede de debatten aangejaagd 

over de aard van de massamoorden en de Turkse verantwoordelijkheid hierbij.
23

 Het probleem 

achter het begrip Armeense ‗genocide‘ is dat er onmiddellijk een sterke systematiek en 

Gründlichkeit mee wordt geassocieerd. In tegenstelling tot deze nazistische associatie, was de 

Armeense genocide een verre van systematisch proces. Het Ottomaanse rijk beschikte niet 

over dezelfde capaciteiten en het mobilisatievermogen om een ‗industriële massamoord‘ te 

kunnen organiseren met een sterke ‗topdown‘-structuur. Daar kwam ook nog bij dat niet alle 

Armeniërs per se slachtoffer hoefden te worden van vervolging en plundering (ondanks dat 

het daar soms sterk op leek). Hoewel de Armeense vervolgingen over het gehele rijk 

plaatsvonden, lag de nadruk het sterkst op de Armeniërs in de grensgebieden van oostelijk 

Anatolië, de kuststreek Cilicië en in de grotere steden. Enkele zeer geïsoleerde 

gemeenschappen in westelijk Anatolië en Syrië wisten te ontkomen en de gedeporteerden zelf 

konden zich middels door bekering of smeergeld vrijkopen.
24

 

 Ook was er geen sprake van ‗etnische zuivering‘ volgens een strikte definitie. De 

Armeense deportaties hadden ondanks de pretentie van totale uitroeiing van de Armeense 

identiteit vooral een sterk strategisch karakter: het uitroeien van de Armeense identiteit werd 

niet alleen beoogd omdat het ‗Armeniërs‘ waren, maar omdat de Jong-Turken toekomstige 

inmenging van de Europese grootmachten in naam van een of andere minderheid wilden 

voorkomen. Om dezelfde reden waren er ook vervolgingen georganiseerd tegen andere 

christelijke (Griekse en Assyrische) bevolkingsgroepen. ‗Armeniër‘ was bovendien meer een 

etiket dan een zichtbare identiteit. Zoals ook het geval was (en is) op de Balkan en de 

Kaukasus, zorgde de gevarieerde opmaak van oostelijk Anatolië ervoor dat het bijzonder 

ingewikkeld was om de bevolking in te delen in vastomlijnde categorieën ‗Armeniërs‘, 

‗christenen‘, ‗Turken‘, ‗Koerden‘, of ‗Cirkassiërs‘.
25

 De deportaties waren aan de andere kant 

ook te moordzuchtig voor ‗slechts‘ een etnische zuivering, vanwege de plunderingen, 

martelingen, verkrachtingen en andere wantoestanden. Deze aspecten zijn niet noodzakelijk 
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kenmerkend voor de etnische zuivering, hoewel etnische zuivering altijd uitnodigen en vrijwel 

onmiddellijk escaleren tot dergelijke misdaden.
26

  

 

Turken en Jong-Turken hebben tijdens en na de oorlog de deportaties structureel 

gerechtvaardigd als een strategie die tegen de achtergrond van de oorlog dient te worden 

gezien. Er zou een veiligheidsrisico gemoeid zijn met de Armeense bevolking. Dit was een 

sterk argument voor hun Duitse geallieerden om in te stemmen met de deportaties. De angst 

voor de Armeniërs als een ‗vijfde colonne‘ werd zowel door de Ottomaanse als de Duitse 

generale staf gevoeld en erkend. Armeense revolutionaire groeperingen hebben hier zelf 

bodem aan gegeven door in te gaan op Russische toezeggingen tot militaire ondersteuning en 

zelfbeschikking. Het strategische argument was echter geen rechtvaardiging – waar het de 

Duitsers betrof – om onschuldige of ongevaarlijke vrouwen, kinderen en ouderen te 

vermoorden, mishandelen, te onteigenen en te deporteren. Over het strategische argument en 

de Duitse positie hierbij zal verderop nader in worden gegaan. Het volstaat hier te zeggen dat 

strategische deportatie door de Duitsers, Turken en ook de Entente werd erkend als een 

legitiem middel in een oorlog tussen gehele naties.
27

 In een conflict dat in 

sociaaldarwinistische termen werd uitgedrukt als de overlevingsstrijd van een natie, heiligden 

alle middelen het doel. Dit argument van de biologische overlevingsstrijd keerde in de Jong-

Turkse en ook de Duitse anti-Armeense retoriek voortdurend terug. 

 

2. Uitvoering: planmatig of spontaan 

 

De Armeense Genocide wordt soms beschouwd als een sinds lang voorbereid plan en de 

meest radicale eindfase in een lang proces van verslechterende verstandhoudingen, 

stigmatisering, vervreemding en ten slotte xenofobische haat.
28

 Uit archiefmateriaal van de 

Jong-Turken blijkt dat het CUP al voor de Eerste Wereldoorlog een toekomstig en exclusief 

Turks imperium voor ogen hield, waarin geen ruimte of plaats bestond voor andere etnische 

groepen, vooral Grieken en Armeniërs. Zij zouden eenvoudigweg moeten verdwijnen uit een 

centrale regio die werd geclaimd als het geografische hart van het Turkse rijk. Voor de exacte 

uitvoering hiervan hadden ze echter geen vooropgezet, gedetailleerd plan voorhanden. 

 Het CUP kwam pas zeer laat tot een laatste, rigoureuze oplossing hoe er met de vijandig 

bevonden Armeense bevolking afgerekend kon worden (want in de interne correspondentie 

van het CUP werden de deportaties niet met eufemismen omkleed).
29

 Hoewel de Armeense 

Genocide van bovenaf door het CUP aangestuurd werd, hadden de uitvoering en het verdere 

verloop een eigen dynamiek, zoals Leo Kuper in 1982 concludeerde: 

 

“But the country-wide distribution of the destruction of Armenian communities, the 

timing, the general pattern were the product of a central administrative plan. It 
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proceeded, however, appreciable by indirection, that is to say not by massacres from 

the centre, but by setting in motion the genocidal process, as a low-cost operation with 

extensive reliance on local social forces”.
30

 

 

Op de lagere niveaus in de bevelstructuur leek het CUP regelmatig de controle te verliezen 

door de gebrekkige communicatielijnen en de zwakke vertegenwoordiging van het centrale 

gezag in oostelijk Anatolië, wat een aanzienlijke mate van corruptie en willekeur 

teweegbracht. Van deze onoverzichtelijkheid en corruptie maakten de Armeense 

gedeporteerden zelf vaak genoeg gebruik om zich vrij te kopen of bescherming te verkrijgen 

bij opportunistische Turkse en Koerdische milities. De deportaties naar de Syrische woestijn – 

berucht was het eindstation Deir-ez Zor in het oosten van het hedendaagse Syrië – waren de 

feitelijke uitvoering van de genocide.
31

 Het was geen gefixeerde genocide die plaatsvond in 

vernietigingskampen aan de andere kant van de deportatielijnen: de dodenmarsen zelf waren 

het instrument. Ook dit bood de Armeense Genocide een diffuus karakter: de volkerenmoord 

was volgens plaatselijke ooggetuigen vooral zichtbaar aan de ‗doden langs het spoor‘.
32

 

 Zoals Donald Bloxham stelt, gold de rook van de slagvelden in Noord-Frankrijk en Oost-

Pruisen hierbij als een effectieve dekmantel: op het moment van de dodenmarsen werd de 

aandacht van de Europese media volledig in beslag genomen door de veldslagen en 

offensieven in het Europese hoofdtheater van de Grote Oorlog en konden de Jong-Turken 

ongehinderd – maar niet onopgemerkt – hun gang gaan. Echter, daar Turkije zelf ook bij het 

conflict betrokken was aan Duitse zijde, diende het CUP dus ook op de eerste plaats haar 

aandacht te vestigen op het front aan de Kaukasus en de Dardanellen. De deportaties konden 

onder het mom van de oorlog weliswaar gerechtvaardigd en toegedekt worden, maar diezelfde 

deportaties vormden ook een aanzienlijk risico voor de oorlogshandelingen, zoals verder in dit 

bestek zal worden toegelicht.  

 

3. Slachtoffers 

 

Wanneer de slachtoffers van de Armeense Genocide in ogenschouw worden genomen, treedt 

nauwelijks het beeld op dat het om de neutralisatie van een potentieel gevaarlijke 

bevolkingsgroep ging. De Armeniërs die in het Ottomaanse leger dienden, behoorden tot de 

eerste die in 1914 ontwapend werden vanwege het gevaar van desertie. Er was op dat moment 

nog geen sprake van een vaststaand plan tot ‗afrekening‘ met de Armeense bevolking, maar 

eerder van de neutralisatie van het gevaar van opstand, ondanks dat die kans vrij gering was. 

Dit gebeurde naast de ontwapening ook door lokale strafcampagnes in strategisch kwetsbare 

zones, zoals in Dörtyol en Zeitun in februari en maart 1915.
33

 Armeense mannen die zich 

hierbij verzetten, sloten zich soms aan bij de actieve revolutionaire cellen. De Genocide is in 

dit opzicht uniek ten aanzien van de andere ‗klassieke casussen‘: Armeniërs die over wapens 

beschikten en het nieuws van de aankomende ontwapeningen verspreidden, verzetten zich 

actief, zoals het geval was bij de opstand in de stad Van.
34

 Ook hier valt het escalerende effect 

van de vervolgingen en de gedeeltelijke schuld van de Armeniërs in hun bijdrage aan deze 

geweldescalaties uit terug te leiden: de militante Armeniërs en revolutionairen waren goed op 

de hoogte welke repercussies hun volksgenoten en familieleden te wachten stonden. Ze boden 
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zelf bodem aan de geruchten van buitenlandse inmenging door in te gaan op Russische 

beloften voor materiële ondersteuning. 

 Echter, zoals ook het geval is met andere gevallen van etnische zuivering en massamoord, 

bestond het gros van de Armeense slachtoffers hoofdzakelijk uit ouderen, kinderen en 

vrouwen die in groten getale werden mishandeld, ontvoerd en in slavernij werden afgedreven. 

De ervaringen van vrouwen tijdens de Genocide hebben pas vrij recentelijk een eigen veld 

van onderzoek gekregen: vrouwen ervoeren de vervolgingen beduidend anders dan de 

mannelijke bevolking. Katherine Derderian en Michael Mann wijzen er bijvoorbeeld op dat 

vrouwen vooral te maken kregen met verkrachting en het dreigement van publiekelijke 

verkrachting. Niet alleen was dit een effectief middel van ontmenselijking en vernedering, 

maar ook een genocidale aanval op de rechtstreekse reproductie van de Armeense bevolking. 

Verkrachting was daarmee niet alleen een vorm van mishandeling of een symbolische daad, 

maar ook een concrete beschadiging en bezoedeling van toekomstige generaties die niet 

langer ‗volwaardig Armeens‘ waren.
35

 

 

4. Daders en „Duitse medeplichtigen‟ 

 

Kijkend naar de daders die de vervolgingen en massamoorden uitvoerden, treedt ook een 

gedifferentieerd beeld op. De feitelijke deportaties naar de Syrische woestijn werden 

voorbereid en uitgevoerd door de Teşkilât-ı Mahsusa, de Speciale Organisatie onder leiding 

van Dr. Bahaeddin Şakir die met veiligheidszaken in het Ottomaanse rijk was belast en 

onderdeel was van Enver Pasja‘s Ministerie van Oorlog. Het feit dat dit orgaan werd geleid 

door een niet-militaire ambtenaar is kenmerkend voor de hoge mate van vervlechting tussen 

militairen en burgers in de uitvoering van de genocide.
36

 Tot de belangrijkste groepen op de 

lagere niveaus van de Turkse hiërarchie worden vooral de Koerden gerekend die al langer de 

naam hadden zeer vijandig tegenover de Armeniërs te staan.
37

 Ten grondslag hieraan zouden 

de verschillende economische levensomstandigheden van beide groepen liggen: de Koerden 

waren een overwegend nomadisch volk, terwijl de Armeense bevolking hoofdzakelijk uit 

sedentaire boeren bestond. Naast de specifiek getrainde Turkse groepen van de Speciale 

Organisatie waren er ook reguliere legereenheden betrokken bij de vervolgingen en 

opportunisten die uit waren op de achtergebleven huizen en bezittingen van de 

gedeporteerden.  

 In de anti-Duitse Ententeoorlogspropaganda werden al vrij vroeg deze Duitse militairen als 

medeplichtigen aangewezen die het CUP en de Speciale Organisatie van advies en technische 

ondersteuning zouden hebben voorzien. Sterker nog, zoals Morgenthau beschreef, het hele 

idee van deportatie werd aan ‗de Duitsers‘ toegeschreven. In het ergste geval zouden zij zelfs 

de hele volkerenmoord op hun geweten hebben, ingegeven door een intrinsieke 

‗kenmerkende‘ Duitse minachting voor de Armeniërs. Hier zal verderop nader stil bij worden 

gestaan, maar het volstaat hier om te stellen dat sinds de nazistische vervolgingen de 

Armeense Genocide soms de reputatie heeft als ‗proefperiode‘ van het toekomstige Duitse 

genocidale beleid. In Armenië zou Duitsland voor de tweede maal, na de Herero- en Nama-
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genocide in Duits Zuidwest-Afrika, ervaringen op hebben kunnen doen die in de jaren veertig 

met hernieuwd effect werden ingezet.
38

 

 Kenmerkend voor iedere grote genocide waarbij een aanzienlijk deel van de maatschappij 

is betrokken, is ten slotte ook het bestaan van een grote groepen, ‗neutrale‘ middenstanders 

die om tal van redenen (variërend van angst tot desinteresse of goedkeuring) niet ingrepen. De 

reacties vanuit deze groepen werd volgens Yair Auron gekarakteriseerd door 

onverschilligheid, conformisme en opportunisme.
39

 Door deze apathische – of in ieder geval 

stilzwijgende – houding kon de Genocide daadwerkelijk ongehinderd ten uitvoer worden 

gebracht. Vanuit het maatschappelijk vlak hoefde er nauwelijks gerekend te worden op heftig 

verzet. Hoewel Auron deze conclusie verbindt aan de positie van Palestijnse joden ten tijde 

van de vervolgingen, is deze ook goed van toepassing op de houding van de Duitse officieren 

die tevens geschaard kunnen worden bij het ‗onverschillige middenkader‘, zoals verderop zal 

worden toegelicht.  

 

5. Resultaat en nasleep 

 

Sinds de Eerste Wereldoorlog leven er nog nauwelijks Armeniërs in oostelijk Anatolië en dat 

heeft tevens bodem gegeven aan de legitimatie van de Turkse republiek als een etnisch 

homogene staat.
40

 De Armeniërs waren vanaf de jaren twintig geen politieke factor meer in de 

nieuwe status quo in het Midden-Oosten en zouden dat tot de val van de Sovjet-Unie niet 

meer zijn. Vrij vertaald betekent dit dat de ‗amnesie‘ die de Armeense Genocide omringt, al 

enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog inzette. Hoewel er aanvankelijk plannen waren voor 

een substantiële Armeense staat in oostelijk Anatolië, besloten de Geallieerden alsnog hun 

krediet te verlenen aan de nieuwe Turkse republiek onder leiding van de Jong-Turkse Mustafa 

Kemal ‗Atatürk‘.
41

 De Ententemachten hadden na de oorlog behoefte aan een stabiel Midden-

Oosten dat gevrijwaard was van communistische beïnvloeding vanuit de nieuwbakken Sovjet-

Unie: een sterke, Turkse republiek met een gereguleerde toevoer van olie viel te verkiezen 

boven de instabiele republieken die de Armeense onafhankelijkheid onvermijdelijk teweeg 

zou brengen. 

 Waar het deze casus betreft als concept, wordt de Armeense Genocide vaak beschouwd als 

de voorafschaduwing van latere zuiveringen in de twintigste eeuw, zoals Eric Weitz heeft 

gedaan. Voor de eerste maal waren hier de karakteristieken aanwezig die latere genociden en 

vormen van moordzuchtige zuivering zouden gaan kenmerken.
42

 Hij doelt daarbij niet alleen 

op de mobilisatiekracht van de staat en de rol van de autoriteiten om een dergelijk omvangrijk 

beleid te organiseren, maar ook op de complexe, maatschappelijke grondslagen die zuivering 

en vervolging mogelijk maakten. Bovendien sluit Weitz‘s notie van ideologische drijfkracht 

achter genocide aan bij het fervente nationalisme en de religieuze haat die bij de Armeense 

Genocide werden aangewakkerd. De aanwezigheid van Duitse militairen nodigde tevens uit 
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tot het leggen van een direct verband met de latere nazistische genociden, wat niet in de 

laatste plaats door de Turken zelf werd gedaan.
43

 Deze voorgestelde connectie is door 

verschillende historici uitgebuit om de Duitsers te verdenken van chronische fascinaties voor 

totale vernietiging en hier zal in het Nawoord nadrukkelijker bij stil worden gestaan. 

 

 

IV. EEN SMET OP STAATSLEGITIMITEIT? 
 

Erkenning van de Armeense deportaties als ‗genocide‘ is nog altijd een bijzonder 

problematische aangelegenheid, niet alleen in de relaties tussen Turkije en Armenië – die 

hierom al jaren moeizaam zijn – maar ook in de stellingname van Westerse landen ten aanzien 

van islamitische in het algemeen. Erkenning van de Genocide wordt namelijk niet zelden 

begrepen als een vorm van oriëntalisme en ideologische, Westerse agressie op een 

islamitische samenleving (en dus indirect op alle islamitische samenlevingen). Dit is geen 

nieuw idee: al sinds de Eerste Wereldoorlog bestond er onder de Ententestaten de angst dat 

erkenning verkeerd zou worden geïnterpreteerd als propaganda. Dit was zelfs een reden voor 

zulke landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk om zich lange tijd 

omslachtig en afwijkend op te stellen ten aanzien van het erkenningvraagstuk. In Hoofdstuk 

6.1 zal dit nader aan de orde worden gebracht. 

 Ook binnen het politieke Turkse discours wordt de suggestie gewekt dat erkenning van de 

Genocide gelijkstaat met een aanval op de legitimatie van de Turkse staat – of ten minste de 

fundering waarop zij is gebouwd. De huidige Republiek van Turkije was in de nasleep van de 

Eerste Wereldoorlog ontstaan als voortzetting van het in 1922 ontbonden Ottomaanse rijk en 

werd – in navolging van Woodrow Wilsons doctrine van zelfbeschikking voor alle naties – 

ingericht volgens de richtlijnen van de nationalistische Jong-Turkse ideologie. Niet alleen 

waren deze Jong-Turken rechtstreeks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Armeense 

deportaties, maar ook legitimeerden zij de nieuwe Turkse staat op grond van haar etnische 

homogeniteit; een homogeniteit die enkel tot stand kon worden gebracht door de deportatie 

van honderdduizenden tot enkele miljoenen Armeniërs en Grieken uit het Anatolische 

schiereiland. Sterker nog, verschillende Jong-Turkse stichters van de moderne Turkse staat 

stonden direct na de oorlog terecht voor participatie en verantwoordelijkheid in de deportaties. 

Desondanks heeft er sinds de jaren twintig volgens Taner Akçam geen noemenswaardige 

verandering van houding plaatsgevonden binnen de Turkse politieke elite. Dit ontbreken van 

flexibiliteit heeft het vraagstuk in de loop van de twintigste eeuw op de achtergrond gedrukt 

en verder bemoeilijkt, tot grote frustratie van de Armeniërs.
44

 

 Voor de Turkse regering heeft de erkenning dus sterke ideologische consequenties; het is 

vooral de angst voor schaamte en de angst voor de eis tot schadeloosstelling die de Turken 

ertoe brengt om de Armeense deportaties te blijven bagatelliseren. Hoewel territoriale 

aanspraken van de Armeense republiek op Turkse grond in het internationale recht geen 

geldigheid hebben, stelt Akçam dat financiële compensatie wel een reële factor is die voor 

toekomstige problemen in de Turks-Armeense betrekkingen kan gaan zorgen.
45

 Het is vooral 

de schaamte van het bekennen van schuld waar de nationalistische Turken over vallen. 

 Een cruciale factor die bijdroeg aan de verdrukking van de Armeense Genocide uit het 

collectieve geheugen in Turkije, was de invoering van het Romeinse alfabet in 1928, waarmee 

het traditionele Arabische schrift kwam te vervallen en een linguïstische barrière werd 

opgeworpen met het verleden. Op deze manier raakte de Turkse bevolking ingrijpend 

vervreemd van haar eigen geschiedenis: alle geschriften van voor dat jaar waren voor het gros 
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van de bevolking onleesbaar geworden. Het was een effectief instrument van de jonge 

Republiek om de herinnering aan het als beschamend ervaren verleden van het late 

Ottomaanse rijk te beheersen.
46

 Dit ontwijken van de eigen geschiedenis zou rechtstreeks 

voortkomen uit het traumatische verleden van het Ottomaanse rijk in de negentiende en 

vroege twintigste eeuw, toen het rijk grofweg vijfentachtig procent van haar onderdanen en 

vijfenzeventig procent van haar grondgebied verloor aan de Europese grootmachten, 

separatistische legers en de Balkanstaten. De Turken beschouwden zichzelf als in een 

voortdurende strijd verwikkeld met deze partijen en de Armeniërs waren hier het symbool van 

geworden. Daarmee bleven zij een ‗schaamte‘ vertegenwoordigen voor de val van het 

Ottomaanse rijk dat in de Europese en Aziatische geschiedenis eens een trotse en 

ontzagwekkende status genoot.
47

 

 

 

CONCLUSIE 
 

Een reeks ‗grote vragen‘ hebben het debat over de aard, de oorzaken en de nawerking van de 

Armeense Genocide aangestuurd. Hieraan ligt feitelijk het vraagstuk ten grondslag met welke 

‗beschaving‘ Turkije en Armenië geïdentificeerd zouden moeten worden. Het was voor 

ideologen en nationalisten psychologisch van groot belang om tot het Oosten of het Westen te 

worden gerekend, vanwege de associaties die beide culturele constructies oproepen. In de 

Jong-Turkse retoriek was dit oriëntalistische debat expliciet sterk aanwezig. Voor een 

moderne, progressieve en levensvatbare staat in Westerse stijl werd het door de Jong-Turken 

ook noodzakelijk geacht om een etnische homogeniteit te waarborgen. Niet alleen 

garandeerde dit de instandhouding van de staat en het centrale gezag, maar ook werd daarmee 

de Europese grootmachten een troef uit handen gehaald, op basis waarvan traditioneel 

bemoeienis in interne Ottomaanse aangelegenheden werd gerechtvaardigd.  

 Ten grondslag aan het erkenningvraagstuk van de Armeense deportaties als genocide ligt 

het diffuse karakter van deze episode die zich betrekkelijk moeilijk nauw laat categoriseren. 

Aan zowel de definities van ‗genocide‘ als ‗etnische zuivering‘ kleven verschillende 

bezwaren waar rekening mee dient te worden gehouden bij de doorgronding van de Armeense 

casus. In de hedendaagse Turkse politieke retoriek wordt nog altijd gesproken van de 

deportaties als militaire noodzaak waaraan de Armeniërs zelf schuld zouden hebben gehad, 

terwijl de intentie duidelijk wijst in de richting van volledige zuivering om de homogene 

Turkse staat te kunnen realiseren. Dit wordt weerspiegeld in het profiel van de verschillende 

slachtoffers. Het ging in hoofdzaak juist om groepen die nauwelijks een strategische 

bedreiging konden vormen, zoals vrouwen, kinderen, ouderen en zwakkeren. 

 De Armeense Genocide kenmerkte zich door inconsistentie en wanordelijkheid, maar ook 

dit zijn achteraf toegekende karakteristieken. Hieraan ligt de verwachting ten grondslag dat 

genocide dezelfde systematiek en grondigheid zou moeten hebben die wordt toegeschreven 

aan de nazistische vervolgingen: in dit opzicht blijft de Armeense Genocide enigszins in de 

schaduw staan van de klassieke, meest bekende casussen van totale vernietiging. Het 

voortduren van de stellige weigering in de Turkse politiek om de Armeense Genocide te 

erkennen, heeft ervoor gezorgd dat de Armeense vervolgingen een enigszins perifeer karakter 

blijft behouden. Achter deze ontkenning schuilt wederom subtiel het steekspel van Oost 

versus West: de erkenning van de Genocide wordt in Turkije en andere islamitische landen 

vaak gepresenteerd als de zoveelste Westerse, oriëntalistische aanval op de islamitische 

wereld en hun gevoel van eigenwaarde. 
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1 
 

ARMENIËRS EN ‗DE ZIEKE MAN VAN EUROPA‘ 

 

 
oals het geval is met alle gevallen van massamoord, vond ook de Armeense Genocide niet 

in een vacuüm plaats. De Genocide kan het beste worden begrepen tegen de achtergrond 

van het territoriale verval van het Ottomaanse rijk en de sociaaleconomische verschuivingen 

en crises die deze inkrimping van grondgebied teweegbracht. In dit en het volgende hoofdstuk 

wordt daarom een uiteenzetting geboden van de grotere context waarin de Armeense 

bevolking zich in het begin van de twintigste eeuw bevond en van welk belang de Europese 

grootmachten hierbij waren. Wat waren de grondslagen voor de Europese inmenging in de 

Ottomaanse samenleving en – specifieker – welke belangen hadden Duitsland een eigen 

‗Turkijepolitiek‘ doen navolgen? 

 

 

I. EEN MULTI-ETNISCHE SAMENLEVING 
 

Het Ottomaanse rijk vertoonde samen met haar traditionele Europese rivalen Oostenrijk-

Hongarije en Rusland een aantal overeenkomsten.
48

 Net als haar westelijke en noordelijke 

buur werd het rijk van de sultan gekenmerkt door een complexe multi-etnische en 

multiculturele opmaak. De dominante Turkse bevolking was geconcentreerd op het 

Anatolische schiereiland, terwijl Arabieren en Syriërs de hoofdbevolkingsgroepen waren in de 

vilayets (provincies of gouvernementen) van Syrië, Mesopotamië en de Arabische 

kuststreken. Aan de Anatolische kusten van de Egeïsche en de Zwarte Zee bevonden zich 

substantiële Griekse minderheden. Tot 1878 beheerste het Ottomaanse rijk ook het grootste 

gedeelte van het Balkanschiereiland, waar de Turken in een verre minderheid waren. De 

Ottomaanse provincies alhier werden bevolkt door onder meer Albanezen, Grieken, 

Macedoniërs, Roemenen, Vlachen, Serviërs en Bulgaren. Ook Tripolitanië en Cyrenaica (die 

tot 1912 Ottomaans bleven) werden grotendeels door Arabieren bewoond, net als Egypte 

(hoewel dat sinds de stichting van het khedivaat in de negentiende eeuw nog slechts nominaal 

onderhorig was aan de sultan). In Syrië en de Libanon bevonden zich verscheidene inheemse 

christelijke groeperingen, zoals de Maronieten
49

 en de Assyriërs; Palestina kende een kleine 
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inheemse joodse bevolking.
50

 De Ottomaanse hegemonie was in de binnenlanden van het 

Arabische schiereiland zeer dun en werd ook niet direct afgedwongen vanuit Istanbul. De 

sultan verkoos het hier om indirect via de verschillende Arabische stammen te regeren en 

deze tegen elkaar uit te spelen. De grenzen waren hier niet duidelijk vastgelegd en de 

Ottomaanse aanwezigheid was alleen zichtbaar in de kuststreken van Hejaz en Lahsa aan de 

Perzische Golf. Oostelijk Anatolië gold als een stilgevallen achterland. Slechts in de 

provinciale hoofdsteden herinnerden de Ottomaanse functionarissen met hun kleine 

bewakingsmachten aan de ver verwijderde sultan. Deze oostelijke vilayets aan de Russische 

en Perzische grenzen werden bewoond door verschillende sedentaire en nomadische 

bevolkingsgroepen. Ten noorden van Mesopotamië en aan de Perzische grenzen leefden 

nomadische Koerden, terwijl in de Kaukasus en op de Armeense Hoogvlakte naast de 

Armeniërs verschillende kleine etnische groepen woonachtig waren, waaronder Tsjerkessen, 

Circassiërs, Tsjetsjenen, Georgiërs, Mingreliërs en Azeri‘s. In oostelijk Anatolië waren de 

Armeniërs veruit de het meest talrijk naast de Koerden, maar nergens waren zij in een 

absolute meerderheid. Niettemin rechtvaardigden hun absolute aantallen – enkele miljoenen – 

vergrote autonomie naar inziens van Europese Armeense sympathisanten.
51

 De Armeense 

bevolking was voor het grootste deel agrarisch, maar kende ook aanzienlijke gemeenschappen 

in Istanbul en vrijwel alle grotere steden van Anatolië. Hier waren ook de meer welvarende 

Armeniërs te vinden waarmee Westerse missionarissen, ondernemers en diplomaten het eerst 

mee in contact kwamen. 

 Naast de vilayets – de bestuurlijke en administratieve eenheden van het rijk – was de 

Ottomaanse samenleving ingericht in millets, de geloofsgemeenschappen van ‗gelovigen van 

het boek‘ (de dhimmi‟s, oftewel christenen en joden) wier autonomie met toestemming van de 

sultan was vastgelegd. Dit waren geen gereguleerde, administratieve eenheden, maar 

corpussen aan ad hoc-regelingen die in de loop van de eeuwen bijeen waren geschaard en pas 

met de invoering van de Tanzimat in de tweede helft van de negentiende eeuw 

gesystematiseerd werden. Iedere millet reguleerde het grootste deel van haar eigen zaken op 

religieus, educatief en juridisch vlak en was het voornaamste orgaan van overleg met de 

Ottomaanse bureaucratie.
52

 Er bestond naast een Armeense millet ook een orthodox-

christelijke, Assyrische, joodse, katholieke en later ook een protestantse millet. De millets 

representeerden echter geen nauw gedefinieerde religieuze entiteiten: binnen de 

gemeenschappen waren vaak aanzienlijk verschillende geloofsrichtingen bijeengebracht. De 

orthodox-christelijke millet bijvoorbeeld omvatte vrijwel alle oosterse christelijke kerken en 

representeerde alle christenen op de Balkan, aan de Anatolische kusten en bovendien de 

Kopten in Egypte.
53

 Binnen de Armeense millet werd er niet gedifferentieerd tussen 

katholieke en evangelische gemeenschappen: deze werden collectief in dezelfde millet 

vertegenwoordigd totdat er in de negentiende eeuw ook een aparte katholieke Armeense 

millet kwam. Theoretisch gezien genoten de millets ook aanzienlijke autonomie en konden 

middels de capitulaties (zie hieronder) afzonderlijk handelscontracten afsluiten met het 

buitenland, zonder inmenging van de Ottomaanse regering. 

 Vanwege deze afzonderlijke regelingen en het exclusieve karakter, garandeerden de millets 

de ontwikkeling van sterke, diepgewortelde groepsidentiteiten naast de meer universele en 

politieke Ottomaanse identiteit. Zolang deze minderheden zich loyaal op bleven stellen ten 

aanzien van de sultan, bleven de regelingen en de autonomie van de millets gewaarborgd. 
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Hierin schuilt het relatief tolerante karakter van de Ottomaanse samenleving ten aanzien 

afwijkende religieuze groeperingen. Er werd met de millets geen grotere onderlinge 

vervlechting bereikt of beoogd, maar een vorm van vreedzame co-existentie of 

‗consociationalisme‘, waarbij de gedeelde Ottomaanse identiteit fungeerde als het politiek 

verbindende element.
54

 

 Niettemin bleef de Ottomaanse samenleving diep conservatief en namen de christelijke 

minderheden hierbinnen systematisch een tweederangs positie in. Vahakn Dadrian wijst 

daarbij onder meer op de geïnstitutionaliseerde, principiële minachting voor alle ongelovigen 

en dhimmi‘s wat intrinsiek zou zijn aan de islam en de Sharia. Bij het idee van de relatieve 

tolerantie die aan de islam wordt toegeschreven, zou niet teveel voorgesteld mogen worden: 

er was namelijk nog ruimte in dit systeem voor ernstige discriminatie, willekeur en 

repressie.
55

 Ook Naimark onderschrijft deze neiging in de geschiedschrijving om de 

islamitische tolerantie te rooskleurig af te schilderen.
56

 Deze geïnstitutionaliseerde 

discriminatie bevorderde de exclusieve groepsidentiteit van de millets echter aanzienlijk en 

zou in crisisperioden leidden tot heftige geweldsuitbarstingen tegen de millets, waardoor de 

vervreemding met het Ottomaanse gezag nog verder inzette, zoals hieronder zal worden 

toegelicht. 

 

 

II. VERVAL EN REGENERATIE 
 

1. De capitulaties 

 

Tot in de achttiende eeuw had het Ottomaanse rijk in Europa een goliathreputatie: het was de 

grootste en meest gevreesde vijand van het christendom die zowel Jeruzalem als 

Constantinopel – het ‗Tweede Rome‘ – had ingenomen en ook lange tijd Wenen bedreigde. 

Hier kwam vanaf het einde van de achttiende eeuw langzaam verandering in, toen duidelijk 

werd dat Rusland en de Europese staten in militair, technisch en bureaucratisch opzicht het 

sultanrijk voorbijstreefden. De negentiende eeuw werd gekenmerkt door aanzienlijke 

territoriale verliezen die de Ottomaanse maatschappij in sociaaleconomisch opzicht 

aanzienlijk onder druk zetten.
57

  

 De eerste vorm van wegvallende interne coherentie in het Ottomaanse rijk en het groeiende 

belang van buitenlandse inmenging, vond plaats met het verlenen van de eerdergenoemde 

capitulaties aan de Europese grootmachten.
58

 Met deze overeenkomsten tussen de sultan en 

Europese regeringen werden gunstige voorwaarden verleend op het gebied van handel, recht 

en religie tussen de millets en de onderdanen van Europese regeringen. Deze privileges 

werden door de sultan verstrekt om politieke allianties te bestendigen: Frankrijk was het 

eerste land die deze capitulaties ontving, in 1569. De capitulaties werden tot het begin van de 

Eerste Wereldoorlog periodiek – gedwongen – verlengd, en waren daarmee een permanent 

bewijs geworden van de voortdurende Europese inmenging in de Ottomaanse samenleving.
59

 

In de latere Jong-Turkse optiek werden deze capitulaties beschouwd als het absolute symbool 

van het verval van de Ottomaanse macht en soevereiniteit: met deze overeenkomsten konden 

de Europese machten namelijk aanzienlijk invloed uitoefenen over het binnenlandse beleid 
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van de sultan. De Grieken en Armeniërs waren daarbij de meest voor de handliggende 

connecties met de christelijke machten. De belangen van deze zichtbaar welvarende 

gemeenschappen leek haaks op die van de gehele Ottomaanse samenleving leken te staan, 

gegeven hun wijdverspreide handelsnetwerken en buitenlandse contacten. Het nodigde de 

sultan en de conservatieve Turken uit om de Grieken en Armeniërs in toenemende mate als 

‗vreemde elementen‘ te beschouwen.
60

 

 

2. Territoriale aftakeling in de vroege negentiende eeuw 

 

Een ander moment in de Ottomaanse geschiedenis waarin de Europese machten 

gebruikmaakten van de christelijke minderheden was 1774, toen de sultan met Rusland het 

Verdrag van Küçük Kaynarca ondertekende, na de val van de Krim aan Rusland. Hiermee 

werd de controle over het noorden van de Zwarte Zee aan Rusland afgestaan en de Russen 

ook het recht verschaft tot vrije doortocht door de Dardanellen naar de Middellandse Zee. 

Daar kwam bij dat de Russen het recht verwierven om in Istanbul een orthodoxe kerk te 

bouwen en de bijbehorende congregatie te mogen beschermen. Hiermee was de eerste basis 

gelegd voor de latere dubieuze Russische aanspraken op alle miljoenen orthodox-christelijke 

onderdanen van de sultan.
61

 
 

De jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw zagen de eerste separatistische en 

nationalistisch gedefinieerde conflicten waarmee de sultan te maken kreeg. Van 1821 tot 1830 

vond de Griekse onafhankelijkheidsoorlog plaats, terwijl Egypte aan Istanbul wegviel. 

Napoleons eerdere invasie van 1798-1801 alhier had de militaire zwakte van het rijk pijnlijk 

duidelijk gemaakt en sindsdien had er aan de Nijl een machtsvacuüm bestaan dat met de 

rebellie van gouverneur Mohammed Ali definitief een nieuwe invulling kreeg. Hoewel 

Mohammed Ali zich nooit formeel afscheidde van de sultan, raakte de sultan zijn directe 

controle over aanzienlijke delen van noordelijk Afrika kwijt en werden Cyrenaica en 

Tripolitanië van het rijk afgesneden. Het Britse protectoraat over Egypte vanaf 1882 maakte 

van de sultanheerschappij alhier een wrange grap.
62

 Na 1828 had bovendien Rusland haar 

macht in de Kaukasus ten koste van Perzië en Turkije geconsolideerd. Dit was voorheen een 

onduidelijk afgebakend grensgebied tussen de drie rijken waarin een groot aantal 

onafhankelijke Kaukasische volkeren leefden. Vanaf toen raakte de Armeense bevolking 

definitief verdeeld tussen Turkije en Rusland. In het jaar daarop werd met het verdrag van 

Adrianopel van 1829 het Russische protectoraat over de Donau-vorstendommen van 

Moldavië en Walachije – het latere Roemenië – vastgelegd en in 1830 werd de 

onafhankelijkheid van Griekenland erkend.
63

 

 

3. De Tanzimat 

 

Er heerste in de Ottomaanse regering een sterk gevoel van urgentie: hervormingen waren 

noodzakelijk om tegemoet te komen aan de veranderende politieke realiteit die gekenmerkt 

werd door de groei van de Britse, Franse en Russische invloed in de regio en de inkrimping 

van de Ottomaanse hegemonie. Het predicaat ‗Zieke Man van Europa‘ dat door tsaar Nicolaas 

I aan het Ottomaanse rijk werd toegekend, was niet uit de lucht gegrepen en daar was de 
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Ottomaanse regering zich terdege van bewust.
64

 In deze periode bestond er nog slechts 

geringe aandacht voor de Armeense bevolking die overwegend conservatief en trouw aan het 

Turkse gezag bleven. De stemming in het Ottomaanse rijk was op dit moment juist sterker 

anti-Grieks van toon. In tegenstelling tot de Armeniërs onderhielden zowel Rusland als het nu 

onafhankelijke Griekenland gedurende de negentiende eeuw ambitieuze annexatie- en 

expansieplannen op Ottomaans territorium. Echter, de Armeniërs konden in de toekomst wel 

een Russische infiltratiemacht op Turks gebied worden, gegeven de nabijheid van de 

Russische grens. In Sint-Petersburg ernstig zeker rekening gehouden met deze optie.
65

 

 De aaneenschakeling van militaire nederlagen, vernederende concessies en de verstening 

van de gehekelde capitulaties zouden de aanjagers worden voor interne hervormingen in de 

samenleving, in de vorm van de Tanzimat-hervormingen (kortweg de Tanzimat) van 1839 en 

1856 onder sultan Abdülmecid II. In deze hervormingen werd de positie van niet-islamitische 

monotheïsten vis-à-vis moslims gerationaliseerd, het bestuur van het rijk ingrijpend 

geseculariseerd en een centraal orgaan voor buitenlandse zaken geïnstalleerd: de „Sublieme 

Porte‟.
66

 Zoals ook het geval was met de hervormingen in het Turkse leger, waren deze 

civiele hervormingen naar Europees (nadrukkelijk Frans) voorbeeld gemodelleerd. De 

Tanzimat stootten op de nodige kritiek vanuit de Ottomaanse samenleving die de buitenlandse 

– in dit geval de Britse – bemoeienis in de formulering van de decreten van 1856 hekelden. 

Ook zou de emancipatie van niet-moslims zeer beslist niet ten koste mogen gaan van 

moslims. De Britten hadden ondertussen eigen reden om deze hervormingen te steunen, want 

hiermee werd hun prestige ten aanzien van Rusland onder de progressieve Abdülmecid 

vergroot en kon druk uitgevoerd worden op de sultan om verdere hervormingen na te leven en 

reactionaire functionarissen heen te zenden. Onder Britse druk werd zo in 1856 een 

afzonderlijke protestantse millet ingericht, met een interne structuur naar Brits model, 

compleet met scheiding in civiele en religieuze zaken en democratische representatie. Deze 

millet ging als een model gelden voor de andere geloofsgemeenschappen die voorheen als 

kleine theocratieën functioneerden, wat een verdere penetratie van Europese controle 

mogelijk maakte. 

 

4. Territoriale aftakeling in de late negentiende eeuw 

 

Ondertussen zette het politieke verval zich voort. De Tanzimat konden geen doorslaand 

succes worden genoemd, omdat de hervormingen geen effectieve doorwerking kenden op 

provinciaal en lokaal niveau en aldaar voor de nodige economische chaos hadden gezorgd. 

Conservatieve Ottomaanse notabelen en lokale machthebbers met belangen in de bestendiging 

van de status quo verzetten zich heftig tegen de hervormingen. De Armeniërs leden zeer onder 

de verstoringen die deze belemmeringen teweegbrachten op de kwetsbare economie van 

oostelijk Anatolië.
67

 Nadat de Armeniërs het vertrouwen verloren in de Tanzimat, keken zij 

uit naar de Britten en Russen als de behartigers van hervormingen, waardoor hun reeds 

ingewikkelde positie er alleen maar complexer op werd.  

 De Krim-oorlog was het eerste conflict waarin de Europese machten uitputtend gebruik 

maakten van christelijke minderheden voor eigen belangen. Hier zal in Hoofdstuk 6.3 

specifieker op in worden gegaan. De uitkomst van dit conflict in 1856 was concreet het 
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definitieve wegvallen van Moldavië en Walachije uit de Ottomaanse invloedssfeer. Met de 

Russisch-Turkse oorlog van 1877-1878 kwam de territoriale inkrimping in een 

stroomversnelling door het verlies van Bulgarije, Bosnië, Herzegovina, Cyprus en de 

Kaukasische forten Kars en Ardahan. In dat jaar alleen al verloor het rijk een derde van haar 

territorium en 20% van haar inwoners en traden de Armeniërs voor het eerst op de voorgrond 

als een politieke factor in de Europese en Ottomaanse onderhandelingen, nadat zij openlijk 

protest aantekenden bij de Sublieme Porte vanwege de ontberingen die zij leden door de 

corruptie en hardvochtigheid van de plaatselijke Ottomaanse functionarissen en Koerdische 

nomaden. Na een dertigtal maatschappelijk weerspannige jaren die in de volgende paragraaf 

centraal staan, werd Kreta in 1908 aan Griekenland verloren, gevolgd in door Cyrenaica en 

Tripolitanië aan Italië.
68

 Met de onafhankelijkheid en het wegvallen van Albanië, Macedonië 

en westelijk Thracië in 1913 was het Ottomaanse rijk – afgezien van oostelijk Thracië – uit 

Europa verdwenen.
69

 Er restte nog slechts een rompstaat in Klein-Azië en de Turken hadden 

alle reden om aan te nemen dat het hiermee nog niet afgelopen was. 

 De vernederende concessies en het verlies van de provincies in Noord-Afrika en op de 

Balkan hadden de wrok jegens de grootmachten in de Ottomaanse regering aangewakkerd en 

– zoals verderop duidelijk wordt – ook de opkomende Jong-Turken in politiek opzicht met 

ernstig deficit doen starten. Rusland bleef de traditionele rivaal, maar ook de verhoudingen 

met Frankrijk en Groot-Brittannië, de traditionele belangenbehartigers en beschermers van de 

integriteit van het rijk, waren ernstig bekoeld geraakt. De relatief snelle en substantiële 

inkrimping van het rijk zette het Anatolische schiereiland met haar precaire economische 

opmaak sterk onder druk. Zoals verderop zal worden toegelicht was dit vanaf 1913 definitief 

het bastion van de Ottomaanse rompstaat geworden die een enorme toestroom van ontheemde 

moslims – op drift geraakt door de Balkanoorlogen van 1912-1913 – had te verwerken, zodat 

ook etnische spanningen met de Armeniërs, Grieken aan de kusten en de Koerden verder op 

scherp werden gezet.  

 

 

III. DE HAMIDISCHE EPOQUE 
 

1. Constitutie en reactie 

 

De laatste autoritaire sultankalief Abdülhamid II (1876-1908) die vanwege zijn repressieve en 

onconstitutionele politiek de naam had reactionair te zijn, droeg het panislamisme aan als de 

remedie tegen de erosie van Ottomaanse autoriteit.
70

 Dit was een logische zet, nu het 

Ottomaanse rijk voor het eerst over een islamitisch overwicht onder haar bevolking beschikte. 

Door bovendien ook het Anatolische schiereiland in toenemende mate te beschouwen als het 

bastion voor Turks nationalisme en Ottomaans gezag, werden de Armeniërs en de Grieken 

aan de Anatolische kusten voor het eerst als acute bedreigingen ervaren. 

 Abdülhamid was berucht om zijn aan paranoia grenzende achterdocht. Hoewel er vanuit 

Europa en zijn eigen samenleving zeer laatdunkend over hem werd gedaan, valt zijn 

wantrouwen te begrijpen tegen de achtergrond van de verziekte stemming aan het hof, de 

gewelddadige omstandigheden toen hij aan de macht kwam en de talrijke nationale en 
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internationale constellaties die hem meer dan eens bijna de troon hadden gekost.
71

 Ingebeeld 

of niet, hij had redenen om rondom zich heen samenzweringen te zien: als het geen Armeniërs 

of Europeanen waren, dan waren het de ambitieuze, progressieve Jong-Turken wel. Alle 

partijen hadden hun eigen grieven in te brengen tegen zijn bewind. 

 In 1876-1878 vond het experiment van de ‗eerste constitutionele periode‘ in de 

Ottomaanse geschiedenis plaats, juist in de jaren dat het rijk geteisterd werd door de 

eerdergenoemde oorlogen tegen Rusland in de Balkan en de Europese grootmachten de 

toekomst van het failliete rijk uittekenden. Abdülhamid overzag de installatie van een 

grondwet en parlement op liberale leest en had reden om ook dit met argwaan gade te slaan. 

Zoals ook het geval was met de Tanzimat, werden liberale hervormingen in het rijk ingevoerd 

op een moment van militaire en politieke zwakte. In reactie op de verdere vernederende 

verliezen in de Balkan schortte Abdülhamid de constitutie in 1878 weer op, waarmee hij het 

autocratische gezag herstelde en het signaal afgaf dat het Ottomaanse rijk onafhankelijk was 

van Europese ‗voogdij‘ (zoals conservatieve Turken de constitutie op hadden gevat). 

Abdülhamid verwierf zich hiermee in zowel Europa als eigen land een slechte reputatie, maar 

hij berouwde zijn beslissing niet: Groot-Brittannië en Frankrijk waren voor de Ottomaanse 

hervormers de belangrijkste bronnen van inspiratie geweest in het installeren van een 

seculiere, liberale samenleving met vergevorderde volmachten voor minderheden en dit had 

tot dan toe alleen maar geleid tot verdere buitenlandse inmenging en ontwrichting. 

 

2. Het liberalisme in diskrediet 

 

Het liberalisme had in de loop van de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw ook 

voor de Ottomaanse elites zelf danig ingeboet aan elan. Frankrijk had enige jaren eerder al de 

Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 verloren, waarmee de Franse reputatie een behoorlijke 

deuk had opgelopen ten gunste van een autoritair en militaristisch nieuw Duits rijk. Dit werd 

nog eens verder versterkt in de ogen van de sultan door de inname van Tunesië in 1881 wat 

tot dat moment net als Egypte theoretisch Ottomaans gebied. Ook de Britten verloren hun 

voorbeeldfunctie door de inname onder leiding van de liberale eerste minister William 

Gladstone van Egypte in het daaropvolgende jaar.
72

 Zoals verderop nader toe zal worden 

gelicht, was het beleid van geen enkele van de Europese grootmachten ten aanzien van het 

Ottomaanse rijk – evenmin dat van Duitsland – consistent of eenduidig. Het stimuleren van 

liberaliseringen in de Ottomaanse samenleving en het toekennen van het predicaat van 

‗grootmacht‘ betekenden geenszins dat daarmee het Ottomaanse rijk ook als een serieuze 

partner van de Europese grootmachten werd gezien. 

 1881 zag de installatie van de Administration de la Dette Publique Ottomane op Frans en 

Brits initiatief, toen het rijk failliet werd verklaard. Dit was grotendeels ten gevolge van 

internationale economische verschuivingen waar de Sublieme Porte zelf geen vat op had, 

maar hiermee verwierven de grootmachten vanaf toen ook nog eens substantiële controle over 

het fiscale beleid van het Ottomaanse rijk. Dit stimuleerde de uitvoering van de 

imperialistische programma‘s van Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. In de 

late negentiende eeuw investeerden deze Europese machten in aanzienlijke mate in Turkije, 

waardoor het rijk in een reeks economische invloedssferen werd onderverdeeld en sterk 

afhankelijk raakte van buitenlandse leningen. Tenslotte ontbrak een eigen kapitalistische 
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middenklasse die de eerdere Tanzimat of enige andere vorm van reorganisatie kon 

financieren. Ook dit werd toegeschreven aan het verstarde, antiliberale karakter van de 

Ottomaanse samenleving.
73

 De verstandhouding tussen de Sublieme Porte en de Europese 

hoofdsteden werd er niet beter mee en joeg – gecombineerd met de militaire verliezen in deze 

jaren – de economische en etnische onrust verder aan. 

 De constitutionele periode onder Abdülhamid was net als de Tanzimat echter niet zonder 

gevolgen gebleven. Het liberalisme werd niet uit de Ottomaanse samenleving gebannen door 

de reacties van Abdülhamid en het wegvallende prestige van deze ideologie. Het eerste Jong-

Turkse comité, de İttihad-i Osmanî Cemiyeti (de ‗Ottomaanse Eenheidsvereniging‘ en de 

voorloper van het CUP) was in reactie op de ontbinding van parlement en grondwet opgericht 

in 1889 aan de militaire, politieke en medische academies van Istanbul en bleef serieuze 

belangstelling stellen in de modernisering van de Ottomaanse samenleving naar Westers 

voorbeeld. Het reactionaire bewind van Abdülhamid zou in geen enkel opzicht een succesvol 

alternatief blijken voor het rijk, daar kwamen deze progressieve segmenten van de 

samenleving spoedig achter.
74

 

 

3. De Armeense massamoorden van 1894-1896 

 
De eerste grote eruptie van anti-Armeens geweld vond plaats in de loop van 1894-1896. Het 

was een onsystematische uitbraak van geweldplegingen tegen de Armeense 

bevolkingsgroepen die in de herfst van 1984 begon in Sasun, in het achterland van oostelijk 

Anatolië en zich gaandeweg uitspreidde naar de verschillende uithoeken van Anatolië. 

Ondanks het hoogst diffuse karakter van deze massamoorden, wordt de directe oorzaak 

doorgaans toegeschreven aan de lokale vijandigheid tussen Koerden en Armeniërs die 

oversloeg in Armeense massaslachtingen elders in het rijk. Bij deze gewelduitbarsting vielen 

ruwweg tachtigduizend tot honderdduizend Armeense slachtoffers.
75

 

 Abdülhamid II werd internationaal – vooral van Britse zijde – veroordeeld voor zijn 

stimulatie van de massamoorden en zijn hardhandige optreden tegen de Armeniërs. Echter, 

zoals ook het geval was met Duitsland in deze periode, moest de Britse premier Lord 

Salisbury zijn dreigementen aan het adres van de sultan algauw alweer afzwakken. Op het 

hoogtepunt van de pro-Armeense sentimenten in Groot-Brittannië, was Londen het minst in 

staat om ook daadwerkelijk in te grijpen, zonder de Europese machtbalans ingrijpend te 

verstoren en oorlog met Rusland te voorkomen. Ondanks de verontwaardiging in Duitsland, 

toonde ook de regering in Berlijn uiteindelijk geen interesse om namens de Armeniërs in te 

grijpen en hetzelfde gold voor Sint-Petersburg: ingrijpen namens de Armeniërs was te 

riskant.
76

 In het volgende hoofdstuk zal dit bewaren van de Europese machtbalans centraal 

komen te staan en op Duitsland worden toegespitst. 

 De Armeense overval op de Ottomaanse Bank werd door ‗Dashnaks‘, leden van de 

Armeense Revolutionaire Federatie (oftewel de Dashnakzutiun), op 26 augustus 1896 

georganiseerd in reactie op deze wijdverspreide vervolgingen en massamoorden. Met deze 

actie trachtten de Armeniërs met concrete eisen het Armeense vraagstuk onder internationale 

aandacht te brengen en – zonder succes – buitenlands ingrijpen af te dwingen. De overval 

werkte echter averechts en zette een nieuwe golf van vervolgingen en massamoord in 

werking, ten uitvoer gebracht door Turkse en Koerdische milities met de ondersteuning van 

de beruchte Hamidiye-regimenten.
77
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IV. DE JONG-TURKSE REVOLUTIE EN DE ADANA-MASSAMOORDEN 
 

Territoriaal verval, nationalistisch separatisme, etnische spanningen met de Armeense 

bevolking en het reactionaire beleid van Abdülhamid II vormden de voedingsbodem waarop 

Ottomaanse liberale intellectuelen en militairen zich als de Ittihadisten, oftewel de Jong-

Turken konden verenigen. Dit was een brede, kosmopolitische groep hervormers met 

uiteenlopende sociale achtergronden en die er daardoor ook verschillende toekomstvisies op 

nahielden. De eerste Jong-Turkse congressen van rond de eeuwwisseling lieten al een 

beginnende factiestrijd zien tussen liberale, centristische, Ottomaanse en specifiek 

nationalistische Turkse stromingen die echter allen voor het moment verenigd bleven door 

hun gezamenlijke oppositie tegen de sultan.
78

 De meest radicale nationalisten onder hen 

streefden naar de revitalisatie van het Ottomaanse rijk als een Turkse, unitaire staat waarin de 

niet-Turkse groepen geen afzonderlijke autonomie genoten: deze zouden middels 

‗Turkificatie‘ tot loyaliteit worden gedwongen, als hen al een plaats was geboden in de 

toekomstige orde.
79

 

 Deze Jong-Turken propageerden het pan-Turkisme (later ook het pan-Turanisme) als de 

remedie tegen het verdere verval van het Ottomaanse rijk, waar het panislamisme en het 

Ottomanisme van de conservatieve Abdülhamid en de Ottomaanse, gematigde Jong-Turken 

klaarblijkelijk averechts hadden gewerkt. Het multiculturele Ottomanisme werd in de Jong-

Turkse optiek hopeloos middeleeuws en ‗byzantijns‘ (in de zin van onnodig complex en 

diffuus) bevonden en beschouwd als een rem op de ontwikkeling van de vitale, Turkse 

natiestaat.
80

 Ook hiervoor keken zij naar Europese voorbeelden. Verschillende Europese 

staten hadden middels een nationalistische politiek voor succesvolle militaire en economische 

regeneratie gezorgd. De eenwordingen van Italië en het Duitse rijk en vooral het militaire 

succes van Japan in 1905 tegen Rusland waren hiervan de meest spraakmakende voorbeelden. 

Ittihadistische partijideologen zoals de Koerdische, pan-Turkse auteur Mehmed Ziya Gökalp 

(veruit de meest invloedrijke Jong-Turkse theoreticus), Yusuf Akçura (oprichter van het 

tijdschrift Türk Yurdu oftewel ‗Turks Thuisland‘) en Tekin Alp verspreidden publicaties die 

de Turken enthousiast dienden te maken van een pan-Turks imperium dat zich uitstrekte van 

Istanbul tot Centraal-Azië en alle Turkse volkeren in zich verenigde.
81

 

 In 1908 pleegden de Jong-Turken vanuit Saloniki hun eerste staatsgreep, op het moment 

dat liberaal constitutionalisme in het Turkse rijk juist haar dieptepunt beleefde met de formele 

annexatie van Bosnië en Herzegovina door Oostenrijk-Hongarije, het verlies van Kreta en de 

definitieve onafhankelijkheid van Bulgarije. De Jong-Turkse revolutie had ertoe geleid dat 

openlijke verbroederingen plaatsvonden tussen de Turken en de Armeniërs, waar de Duitse 

officieren van de militaire missie verrast melding van maakten.
82

 De Armeniërs hadden goede 

reden om de Jong-Turken te steunen, vanwege het progressieve en constitutionele karakter 

van de revolutie die in principe een herstel zag van de rechten van minderheden: de Jong-

Turken streefden tenslotte naar een constitutionele staat waarin gelijkheid van alle Turkse 
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staatsburgers voor de wet was vastgelegd. Het nieuwe regime werd echter vanwege de 

territoriale verliezen op de Balkan onmiddellijk in diskrediet gebracht en in de uithoeken van 

het Ottomaanse rijk vond een reactionaire contrabeweging plaats tegen de Jong-Turken, 

welke in 1909 gepaard ging met een nieuwe golf van massamoorden tegen de Armeniërs in de 

vilayet Adana (Cilicië) en de gelijknamige stad. Hoewel het gros van de slachtoffers Armeens 

was, werden er ook tal van Griekse seizoensarbeiders, overige christenen en enkele 

buitenlanders omgebracht: van de twintigduizend slachtoffers waren er achttienduizend 

Armeens. Zoals ook in 1894-1896 het geval was, werden de Armeniërs opnieuw tot 

represailles geprovoceerd, waarmee nieuwe vervolgingen werden aangejaagd. Het waren 

Duitse en Zwitserse ingenieurs van de Bagdadlijn en vertegenwoordigers van de Duits-

Levantijnse Katoenmaatschappij (opgericht in 1905 vanuit Dresden) die tot de eersten 

behoorden die het nieuws van de Adana-massamoorden in Europa in de openbaarheid 

brachten.
83

 De massamoorden vormden waarschijnlijk het breekpunt van een reeds lange 

opbouw van etnische spanningen, waarin ook de economische welzijnverschillen tussen 

Armeniërs en Turken – in Cilicië beter zichtbaar dan elders in oostelijk Anatolië – hun 

bijdrage hadden. Gepaard hiermee welden de reeds bestaande religieuze spanningen met 

explosieve kracht op.
84

 

 Acuut hing nu de dreiging van buitenlands ingrijpen ten gunste van de Armeniërs in de 

lucht.
85

 Na de gefaalde contrarevolutie van april 1909 tegen het Jong-Turkse regime door 

conservatieven en reactionairen, besloot het CUP om Abdülhamid af te zetten en te vervangen 

voor zijn vrijwel machteloze halfbroer Mehmed V Reshad.
86

 Terwijl binnen en buiten het CUP 

de strijd tussen gematigde, liberale en radicale Jong-Turkse facties doorging, bestendigde het 

nieuwe regime haar positie in de loop van 1909 in het herstelde Ottomaanse parlement. Zoals 

echter al gesteld is, ondermijnden de Turks-Italiaanse Oorlog van 1911-1912 en de twee 

Balkanoorlogen van 1912-1913 de geloofwaardigheid van het CUP aanzienlijk.
87

 De Jong-

Turken werden ervan beschuldigd dat zij het rijk niet bij elkaar konden houden en dat zij het 

Ottomaanse liberalisme voor het riskante pan-Turkisme hadden verruild.
88

 In 1912 en 1913 

vonden opnieuw een coup en contracoup plaats, waarna in 1913 het nationalistische Jong-

Turkse triumviraat van Ahmed Djemal, Ismail Enver en Mehmed Talât – de drie pasja‘s – aan 

de macht werd gebracht. Zij zouden de Turkse regering tot het einde van de Eerste 

Wereldoorlog gaan leiden en de eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de 

Armeense deportaties tijdens de Eerste Wereldoorlog.
89

 

 

 

CONCLUSIE 
 

Vanaf de late achttiende eeuw werd het voor de Sublieme Porte in toenemende mate duidelijk 

dat de Europese staten het Ottomaanse rijk op militair vlak in begonnen te lopen. Hiermee 

was de eerste aanzet gegeven tot de versnelde territoriale aftakeling van het rijk. De 

capitulaties die door de sultans aanvankelijk werden gehanteerd om goede betrekkingen met 

de Europese staten te onderhouden en traditioneel werden gezien als blijk van de Ottomaanse 

tolerantie ten aanzien van religieuze minderheden, werden in de loop van de negentiende 

eeuw door diezelfde Europese grootmachten ingezet om concessies af te dwingen. De 
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capitulaties en de christelijke onderdanen van de sultan die daarmee gemoeid waren, werden 

een symbool van schaamte, sabotage, wegvallende maatschappelijke cohesie en onrust door 

de groeiende nationalistische aspiraties van de christelijke bevolking van Turkije, geïnspireerd 

als zij werden door het Westerse intellectuele en ideologische klimaat.  

 Het territoriale verval en de maatschappelijke spanningen die het Ottomaanse rijk door 

deze veranderingen ondervond, waren van ingrijpende invloed op de economische en 

politieke opmaak van het sultanrijk. Het werd ondanks bezwaarlijke gevoelens in toenemende 

mate duidelijk dat de Sublieme Porte voor revitalisatie naar Europa moest kijken voor 

inspirerende voorbeelden. Hiermee werden de interne tegenstellingen tussen de verschillende 

nationaliteiten vis-à-vis de Turken verder op scherp gezet – deze spanningen stonden al op 

springen door de economische overbelasting, de reeksen van verloren veldslagen en 

territoriale inkrimping. Vooral met de Armeniërs en hun relatieve welvaart ontstond intense 

frictie die tweemaal tot gewelddadige uitbarsting kwam, in 1894-1896 en in 1909. Hoewel de 

liberale, progressieve Jong-Turken in principe sympathiek stonden tegenover de Armeense 

bevolking en de bewaring van hun rechten, waren zij uiteindelijk meer een last en een 

bedreiging dan een ‗verturkbare‘ groep voor het toekomstige Turkse rijk. 
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DE KAISER EN DE SULTANKALIEF 

 

 
erbittering heerste er alom in de Ottomaanse, conservatieve samenleving vanwege de 

arrogante, cynische inmenging van de Europese grootmachten in binnenlandse Turkse 

aangelegenheden. In het vorige hoofdstuk stond de weerslag die deze bemoeienis had op de 

Ottomaanse maatschappij centraal en binnen welke context de eerste anti-Armeense 

gewelduitbarstingen plaatsvonden. Wat de regering van de sultan betrof, ging het erop lijken 

dat de Armeniërs net als de Grieken en de Bulgaren zouden worden ingezet om concessies en 

protectoraten uit het rijk los te wringen. De verwachting was dat de tsaar – de aloude rivaal 

van de Sublieme Porte – deze gelegenheid niet verstek zou laten gaan. Pijnlijker voor de 

sultan was echter het verraad van de Britten en Fransen die de dubbele rol speelden van zowel 

belangenbehartiger als agressieve imperialisten. Er was echter een Europese grootmacht die 

tussen deze grootmachten een opmerkelijke plaats innam in de Turkse optiek: het jonge en 

militair indrukwekkende Duitse rijk, waarmee vanaf 1878 langzaamaan een regelmatig 

contact op gang werd gebracht.
90

 Aanvankelijk was dit van bescheiden betekenis, maar 

algauw ontdekten de machthebbers in beide staten waarom nauwere samenwerking hen tot 

wederzijds voordeel zou strekken.  

 In dit hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op de internationale context die een 

verklaring biedt voor de Duitse aanwezigheid en hun belangen op de lange termijn ten 

aanzien van de Sublieme Porte en de Armeense bevolking. Tevens zal daarbij de aandacht 

worden gevestigd op aard en logica van de politiek die door de andere Europese grootmachten 

werd gevolgd, waartegen de Duitse politiek kan worden geplaatst. 

 

 

I. TURKIJE EN HET CONCERT DER MACHTEN 
 

1. Bufferstaat Turkije 

 

In het Europese ‗Concert der Machten‘ was het Ottomaanse rijk aanvankelijk een zijdelingse, 

ondergeschikte rol toegekend. Sterker nog, de sympathie van de Europese grootmachten ging 

eerder uit naar de christelijke naties op de Balkan die in de loop van de negentiende eeuw naar 

zelfbeschikking streefden en als onafhankelijke staten tevoorschijn kwamen. De voornaamste 

functie die het Ottomaanse rijk voor de Europese grootmachten – dat wil zeggen: het Britse 

Rijk, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Italië en Duitsland – innam, was die van een buffer 

tegen Russische ambities. Sinds de achttiende eeuw streefden de Russische tsaren naar het 

beheer over de Dardanellen, wat hen een haven en vrije doorgang naar de Middellandse 

Zeegebied zou verschaffen. Informeel deden de Britten al aanspraken gelden in deze regio, 

vanwege de cruciale land- en zeeroutes naar Brits-Indië: tot de opening van het Suezkanaal 

betekende Russische inmenging de acute dreiging dat deze routes afgesneden zouden worden. 
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Gedurende de negentiende eeuw trad Londen om deze reden op als de voornaamste 

belangenbehartiger van het rijk en de bestendiger van de integriteit van het Ottomaanse rijk.
91

 

Ook Frankrijk was met haar lange traditie van capitulaties in het rijk het meest gediend met 

een coherent en solide staat die gevrijwaard was van Russische inmenging. De bestaansratio 

voor het Ottomaanse rijk als onafhankelijke macht was daarmee aanzienlijk precair geworden. 

Het was de internationale politiek van de Europese grootmachten die de toekomst van het 

Ottomaanse rijk bepaalden en niet langer de eigen militaire middelen. 

 Voor Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Groot-Brittannië waren vanaf de jaren zeventig 

van de negentiende eeuw met de nieuwe Balkanstaten mogelijkheden aangebroken om het 

dreigende machtvacuüm aldaar op te vullen en een eigen invloedsfeer in de regio te vestigen. 

Griekenland kon zo rekenen op militaire protectie van de Britten, terwijl de Russen 

protectoraten instelden over Moldavië, Walachije en Bulgarije en de Habsburgers Bosnië, 

Herzegovina en Servië in het oog hielden. Aan de andere kant van de Zwarte Zee had de 

Sublieme Porte in de loop van de negentiende eeuw de langzame machterosie op de Kaukasus 

te verduren door het optrekken van de Russische grens in zuidelijke richting, waardoor de 

Armeense bevolking in haar potentieel explosieve positie terechtkwam. 

 In de jaren 1880-1890 intensiveerden de Europese imperialistische ambities en dit liet de 

laatste onafhankelijke staten in het Midden-Oosten niet ongemoeid. Afghanistan, Perzië
92

, het 

Ottomaanse rijk en de Arabische facties konden zich niet onttrekken aan buitenlandse 

inmenging, ondanks de nominale onafhankelijkheid die zij nog wisten te bewaren. Vooral in 

Afghanistan en Perzië had ‗onafhankelijkheid‘ een cynische bijklank: Perzië werd vanaf 1907 

in ‗invloedssferen‘ onderverdeeld en Afghanistan was in alles behalve naam een Brits 

protectoraat. Arabië werd niet centraal bestuurd, hoewel het theoretisch Ottomaans gebied 

was: facties zoals de Shammar-bedoeïenen en de Arabische clans van Ibn Saud en Ibn Rashid 

die de controle over de binnenlanden betwistten, werden door Turken en Britten als 

huurlingen tegen elkaar en de Ottomanen ingezet.
93

 Dit onderling uitspelen van minderheden 

was voor de Europese grootmachten een veelbeproefde strategie, zowel om te ondervinden als 

om ten uitvoer te brengen.
94

 De Russische regering stimuleerde en reageerde op pan-Slavische 

sentimenten op de Balkan en in Oostenrijk-Hongarije om de Habsburgse macht te 

comprimeren. Op dezelfde manier gaven trachtte Sint-Petersburg de Ottomaanse Armeniërs 

tot opstand aan te zetten en zouden Duitse agenten gedurende de Eerste Wereldoorlog 

investeren in een jihad van alle moslims in de Britse, Franse en Russische rijken tegen hun 

christelijke, koloniale overheersers.
95

 Hier zal verderop nader bij worden stilgestaan. 

 

2. Het Verdrag van San Stefano en de Conferentie van Berlijn, 1878 

 

In de Ottomaanse retoriek trad vaak de vrees op dat de Armeniërs ‗een tweede Bulgarije‘ 

zouden gaan worden. Er waren in de jaren na 1878 aannemelijke redenen voor de Ottomaanse 

regering voor deze vergelijking. Ten grondslag hieraan lagen de uitkomsten van het Verdrag 

van San Stefano, het Russische vredesdictaat dat de Sublieme Porte na de Russisch-Turkse 

oorlog van 1877-1878 was opgelegd. Hierin werd de installatie van een Russische 

satellietstaat Bulgarije op de Balkan vastgelegd die niet alleen het hedendaagse Bulgarije 
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omvatte, maar ook Macedonië, Dobroedzja (de Roemeense kust), zuidelijk Servië, noordelijk 

Griekenland en Thracië tot aan de poorten van Istanbul. Daarnaast eigenden de Russen zich 

het protectoraat toe over de Armeense christelijke bevolking van het Ottomaanse rijk. Dit 

werd door de overige Europese grootmachten beschouwd als een ernstige verstoring in de 

kwetsbare status quo. Zowel Duitsland als Frankrijk, Groot-Brittannië en Oostenrijk-

Hongarije – om maar te zwijgen van het Ottomaanse rijk zelf – waren onmiddellijk 

gealarmeerd door San Stefano en de vergrote Russische invloed die dit in de teweegbracht op 

de Balkan. Om de dreigende crisis voor te blijven, organiseerde rijkskanselier Otto von 

Bismarck de Conferentie van Berlijn, waarin de Russische aanwinsten drastisch terug werden 

geschroefd.
96

 

 Handhaving van de status quo vertaalde zich ook als non-interventie in interne Ottomaanse 

aangelegenheden, zelfs wanneer dit voor morele bezwaren zou kunnen zorgen. De 

Conferentie van Berlijn voldeed ook aan dit maxime: het uiteindelijke doel van de interventie 

was het georganiseerde herstel van de machtbalans die anders uit zou slaan ten gunste van 

Rusland (en in ieder geval ten nadele van Duitsland). Interventie was volgens Bismarck wel 

toegestaan zolang alle andere Europese machten daarbij betrokken waren, zodat het 

onderlinge equilibrium gehandhaafd bleef. Om de ondersteuning van het sultanregime meer 

concreet gewicht te bieden, zonden de verschillende Europese staten ook militaire adviseurs 

voor hervormingen van het leger en de marine.
97

 

 De Conferentie van Berlijn was de eerste aangelegenheid waarin politiek belang werd 

gehecht aan de interne samenstelling van het Ottomaanse rijk.
98

 Wat met de Bulgaren 

gebeurde – beginnend met de Bulgaarse Aprilopstand van 1876 en de grootschalige wandaden 

tegen de bevolking – stond namelijk vrijwel zeker ook de andere christelijke 

bevolkingsgroepen te wachten, waaronder de Armeniërs die zich onder leiding van patriarch 

Nerses al hadden gemeld met eisen tot rechtvaardigheid en vergrote autonomie. Tijdens de 

Conferentie werd naar aanleiding van deze grieven voor het eerst het Armeense Vraagstuk als 

zodanig geformuleerd en door de delegaties van de Europese grootmachten ter sprake 

gebracht. Ten grondslag aan de interesse die er nu werd gekoesterd voor de Armeniërs lag de 

verwachting dat Rusland zou pogen geheel oostelijk Anatolië onder het mom van een 

Armeens protectoraat te annexeren.
99

 Daardoor zou er naar de mening van de overige 

grootmachten en te grote Russische invloed bestaan in het oostelijke Middellandse Zeegebied, 

waar de Britten hun overmacht wensten te bewaren.  

 Voor het eerst werd de Armeense natie als een potentieel machtsmiddel van de Europese 

grootmachten beschouwd, maar niettemin werd er lagere prioriteit aan dit specifieke 

vraagstuk toegekend dan aan de toekomstplannen met de Balkan en de rest van het gehele 

Midden-Oosten.
100

 In Berlijn kwamen de regeringen uiteindelijk overeen dat de Turken hun 

heerschappij over de Armeniërs voort zouden blijven zetten, maar zich vanaf nu ook 

rekenschap moesten geven van hun grieven en onrechtvaardige behandeling, waarvan Nerses 

vermelding had gemaakt. Het was tenslotte de systematische, geïnstitutionaliseerde uitbuiting 

en onderdrukking die de Armeniërs tot handelen hadden aangezet en het streven naar 

autonomie of soevereiniteit had versterkt. Van de Armeniërs werd aan de andere kant echter 

wel strikte loyaliteit aan de sultan verwacht. 
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 De nieuwe relaties tussen Turken en Armeniërs werd in Artikel 61 van het Verdrag van 

Berlijn vastgelegd. Vanaf dat moment diende de Ottomaanse regering serieuze maatregelen te 

nemen om de Armeense bevolking te beschermen tegen de structurele mishandelingen en 

rechtenschendingen die zij ondervonden van de Cirkassische, Tsjerkessische en Koerdische 

bevolkingsgroepen. De Europese grootmachten zouden hierin uitsluitend een 

toezichthoudende positie innemen.
101

 Het is geen verrassing dat de Armeense delegaties dit 

als een zware teleurstelling ervoeren. De vrede bood namelijk geen enkele garantie op 

daadwerkelijke naleving en concreet betere leefomstandigheden. Vanaf nu stonden de 

Armeniërs wel bloot aan nieuwe beschuldigingen van ontrouw, met alle gevolgen van dien. 

Abdülhamid kon aannemen dat de Armeniërs in de toekomst wellicht voor problemen in 

Turkije zouden gaan zorgen, nu hun pleidooi voor onafhankelijkheid bij de Europese 

grootmachten geen serieus gehoor had gekregen. De Armeense bevolking was in politiek 

opzicht een potentiële, interne bedreiging geworden.
102

 

 

 

II. BISMARCKS TURKIJEPOLITIEK, 1871-1890 
 

1. Het bewaren van het equilibrium 

 

Sinds de Duitse eenwording in 1871 had Bismarck het bewaren van de internationale 

machtbalans ten gunste van het nieuwe Duitse rijk voor ogen gehouden. Dit ‗Bismarckiaanse 

maxime‘ van handhaving van de status quo in de relaties tussen de Europese machten zou een 

van de meest bepalende aspecten worden in de Duitse betrekkingen met het Ottomaanse rijk 

en de Armeense bevolking. Het was dezelfde centrale politieke these die haar oorsprong 

kende in het Congres van Wenen en welke de gouden standaard was voor alle Europese staten 

in de internationale politiek, zoals de Conferentie van Berlijn liet zien. De Duitse eenwording 

had echter voor ingrijpende verschuivingen in deze balans gezorgd: het voorheen decentrale 

geografische hart van Europa waarover Oostenrijk-Hongarije en Frankrijk eens aanzienlijke 

invloed uit konden oefenen, was nu zelf een supermacht onder Pruisische hegemonie 

geworden, met een wrokkig buurland in de zuidwestelijke hoek en een relatief zwakke 

geallieerde macht – Oostenrijk-Hongarije – die zich sinds de Krim-oorlog de woede van 

Rusland op de hals had gehaald.
103

 Een gevoel van dreiging over een mogelijke toekomstige 

omsingeling was dus nooit ver weg: een aanvankelijk Pruisische vrees was nu een 

doemscenario van geheel Duitsland geworden en dit zwengelde de internationale 

alliantiepolitiek van Bismarck en de maritieme ambities van de latere Wilhelm II aan.
104

 

 De belangrijkste zet van Bismarck ter voorkoming van deze insluiting was de stichting van 

de Driekeizerbond (Driekaiserbund) in 1873 tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en 

Rusland, waar zich later mogelijk ook Groot-Brittannië aan zou sluiten zodat Frankrijk 

geïsoleerd bleef.
105

 In 1882 werd ook de defensieve, expliciet anti-Franse Triple Alliance 

tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië in het leven geroepen. Het waren allemaal 

geen gelukkige allianties, gekenmerkt als ze werden door wederzijds wantrouwen, dubbele 

agenda‘s en voortdurende onderlinge irritaties. In 1890 kwam de Driekeizerbond door de 
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onderlinge onmin en tegenstrijdige ambities van Rusland en Oostenrijk-Hongarije te 

vervallen. Ook tussen Italië en Oostenrijk-Hongarije heerste irritatie vanwege de Italiaanse 

ambities met Dalmatië en de Italiaanse landen van de Dubbelmonarchie. Deze spanningen 

bleven gedurende het bestaan van de Triple Alliance sluimeren en zouden leiden tot het 

overlopen van Italië naar de Entente in 1915 in oorlog. 

 Zolang Bismarck aan de macht bleef in Duitsland, bleef er een modus vivendi bewaard 

waarmee Europa voorlopig van stabiliteit was verzekerd. Met zijn vertrek van het politieke 

toneel in 1890 bleek algauw hoezeer dit alliantiesysteem van hem persoonlijk afhing. Berlijn 

bleef sindsdien haar buitenlandse politiek voortzetten met het oog op het voorkomen van een 

mogelijke omsingeling, maar de nieuwe keizer Wilhelm II zou deze ironisch genoeg mede 

door zijn eigen provocaties en ongedurigheid juist verder bevorderen.
106

 

 

2. Desinteresse 

 

De Conferentie van Berlijn werd door Bismarck dus hoofdzakelijk georganiseerd om vooral 

ten gunste van Duitsland de internationale machtbalans te bewaren en samen met de 

Russische regering tot een nieuwe overeenkomst te komen. Ten aanzien van het Ottomaanse 

rijk en de Armeniërs kan Bismarcks politiek gekenmerkt worden als principiële 

desinteresse.
107

 Meer dan eens liet hij zijn persoonlijke minachting blijken voor de 

‗achtergebleven‘ Turken in hun ‗vervallen rijk‘ en verwoordde daarmee een gangbare positie 

onder Duitse politici.  Het vraagstuk van de Balkan en dat van het hele Midden-Oosten was 

volgens Bismarck “nauwelijks de botten van een Pommerse grenadier” waard.
108

 Duitsland 

had naar zijn inziens niets te zoeken in het problematische en weinig lucratieve Oosten.   

 De enige positie die Bismarck het Ottomaanse rijk in de internationale constellaties 

toekende, was die van de buffer tussen de Russische en Britse invloedssferen in de regio.
109

 

Het was dan ook imperatief dat het Ottomaanse rijk zelf ook een strikt neutrale positie innam 

en dat de grootmachten zich niet bemoeiden met interne aangelegenheden die voor mogelijke 

wrevel met de overige grootmachten kon leiden. Gegeven de complexe en veelzijdige 

etnische opmaak van het Ottomaanse rijk, was het niet moeilijk om escalerende conflicten te 

veroorzaken en de christelijke minderheden zouden ook zelf geen aanleiding tot conflict 

mogen bieden. Onder geen beding wilde Bismarck dus voor de Armeniërs ingrijpen bij 

inbreuk op het ter sprake gebrachte Artikel 61. Hij was cynisch over de toegevoegde waarde 

van dit artikel dat naar zijn mening mooi op papier stond, maar gegeven de machtsrealiteiten 

praktisch niet uitvoerbaar was. Het gevaar van toekomstige provocaties van Rusland of Groot-

Brittannië was daarvoor te groot. Dit idee dat geen enkele van de grootmachten de anderen 

zou mogen provoceren vanwege een christelijke minderheid – zoals het geval was tijdens de 

Krim-oorlog
110

 – vond in principe instemming bij de overige regeringsleiders. 

 De bufferfunctie die Bismarck het rijk toekende, vertaalde zich ook in de betrekkingen met 

de Franse republiek. Om de wrokkige Fransen enigszins te bekoelen vanwege de Frans-

Pruisische oorlog en het verlies van Elzas-Lotharingen, stimuleerde Bismarck onderhands hun 

kolonisatiepolitiek van Algerije en Tunesië en het hardmaken van Franse concessies in 

Ottomaans Syrië, allemaal zeer ten koste van de Sublieme Porte. Met deze cynische politiek 

werd evenzogoed het bewaren van de machtbalans in Europa voor ogen gehouden: de 

spanningen tussen Frankrijk en Duitsland zouden op deze wijze afnemen en het gevaar voor 
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conflict in de nabije toekomst doen verminderen. Op de lange termijn werkte deze strategie 

niet: Frankrijk nam Algerije en Tunesië weliswaar in, maar de onderlinge betrekkingen tussen 

Duitsland en Frankrijk zouden nog ruim negentig jaar vijandig blijven. 

 

 

III. WILHELMS TURKIJEPOLITIEK TOT 1908 
 

“Moge de sultan en zijn driehonderd miljoen islamitische onderdanen die hem als hun 

kalief vereren, ervan verzekerd zijn dat de Duitse keizer voor altijd hun vriend zal 

zijn.”
111

 

 

Wilhelm II in Damascus, november 1898 

 

Door het Bismarckiaanse maxime van desinteresse en het ontbreken van een koloniaal 

imperium had het Duitse rijk in het Ottomaanse rijk wel een aanzienlijk diplomatiek voordeel 

op Frankrijk en Groot-Brittannië verworven. Berlijn kon namelijk gebruikmaken van haar 

‗onbezoedelde‘ imago bij de Turken om een goede naam en politieke betrekkingen te kunnen 

onderhouden. In tegenstelling tot Britten, Fransen en Russen had Duitsland (nog) geen 

koloniale aanspraken doen gelden op islamitisch of Turks grondgebied of het 

beschermheerschap geëist over de christelijke onderdanen van de sultan. Hier zou Wilhelm II 

vanaf zijn troonsbestijging in 1888 handig gebruik van maken in zijn streven naar een ‗plek 

onder de zon‘ voor Duitsland. In Berlijn werden wellicht geen serieuze plannen tot de 

kolonisering van het Midden-Oosten geopperd, maar Duitsland zou niettemin deze regio als 

eigen invloedssfeer claimen, ter compensatie van de ‗gemiste kans‘ in het opbouwen van een 

koloniaal imperium.
112

 De Amerikanen mochten de prairies hebben, de Russen Siberië, de 

Nederlanders hun specerijeneilanden en de Fransen, Belgen en Britten verdeelden de met 

malaria geïnfecteerde landen van Afrika. Duitsland zou haar economische macht bouwen in 

de ‗wieg van beschaving‘, het Midden-Oosten.
113

 

 Vanaf de Frans-Pruisische oorlog konden het Duitse rijk en het Pruisische leger in Turkije 

rekenen op een goede reputatie, terwijl Frankrijk en Groot-Brittannië langzaam inboetten aan 

geloofwaardigheid, vanwege de eerdergenoemde inname van Cyprus, Egypte en Tunesië en 

de catastrofale afloop van de Frans-Pruisische Oorlog voor Napoleontisch Frankrijk.
114

 Het 

was vooral de militaire superioriteit van het Pruisische leger waarin Abdülhamid 

geïnteresseerd was. In 1882 kwam het tot een eerste militaire missie onder leiding van majoor 

Wilhelm Leopold Colmar „Freiherr‟ von der Goltz om het Turkse leger naar Pruisisch/Duits 

model te hervormen.
115

 Sindsdien bleef er in wisselende grootte een cohort aan Duitse 

officieren van uiteenlopende rangen toezicht houden op de hervormingen in het Turkse leger. 

In 1913 bereikte deze permanente Duitse militaire aanwezigheid een numeriek hoogtepunt 

met zeven- tot achthonderd officieren die over grofweg twaalfduizend Turkse troepen het 

bevel voerden. 
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In 1888 werd Wilhelm II uitgeroepen tot Duitse keizer. Wilhelm had in zijn eigen tijd al een 

beruchte reputatie opgebouwd als een onstuimige autocraat die zich vaker door zijn emoties 

dan door zijn verstand liet leiden. Zijn Turkijepolitiek was hier karakteristiek voor. Wilhelm 

was minder angstvallig in het vasthouden van de Europese machtbalans dan Bismarck. In een 

poging om de imperialistische ambities van Duitsland alsnog te realiseren – de IJzeren 

Kanselier was niet geïnteresseerd in dergelijke internationale Duitse inmengingen, noch in 

enige vorm van territoriale expansie in de vorm van koloniën – werden de betrekkingen met 

Abdülhamid verder aangehaald.
116

 

 Het eerste bezoek van de Duitse keizer Wilhelm II vond plaats in 1889, toen hij juist een 

jaar op de troon zat. Bismarck was tegen het bezoek gekant, vanwege de mogelijke provocatie 

met Rusland die hieruit voort zou kunnen vloeien. De relaties met Rusland hadden op dat 

moment niet zover hoeven te bekoelen, als Duitsland niet het jaar daarop het geheime 

Herverzekeringsverdrag (1887) tussen Duitsland en Rusland liet verlopen zonder verlenging, 

ondanks de Russische impliciete wens tot deze verlenging. Dit versterkte de ontvankelijkheid 

van Sint-Petersburg voor intensievere diplomatieke betrekkingen met Frankrijk en kwam 

uiteindelijk tot een eerste Frans-Russische alliantie in 1894.
117

 

 Met het aantreden van graaf Hugo Julius Eduard von Radolin in 1892 als Duitse 

ambassadeur bij de sultan en onder invloed van deze veranderende constellaties, brak het 

moment aan waarop Duitsland definitief afstand deed van haar Bismarckiaanse 

gereserveerdheid en werd een frequente informatiestroom tussen de Sublieme Porte en het 

ministerie van Buitenlandse Zaken te Berlijn (ook aangeduid als de Wilhelmstrasse, naar het 

adres van het ministerie) op gang gebracht. 

 

1. Bestendiging na de Armeense massamoorden 

 

De Armeense massamoorden van 1894-1896 stelden de Duitse regering voor een dilemma. 

Aan de ene kant werd vastgehouden aan het maxime van non-interventie en principiële 

desinteresse, maar aan de andere kant nam de internationale druk en verontwaardiging op de 

sultan toe. Duitsland dreigde aanzienlijke naamschade te ondervinden, zolang het met ‗de 

Rode Sultan‘ geassocieerd bleef. Abdülhamid werd ondertussen door het Britse diplomatieke 

offensief steeds verder in de richting van hardhandige repressie gedreven en bij de Duitse 

ambassade verzocht de sultan dan ook om steun, welke hem door Wilhelm werd geweigerd. 

De keizer begreep namelijk dat een te sterk pro-Turks optreden de Britse politiek in de kaart 

zou spelen en tot nieuwe diplomatieke spanningen zou leiden: De Armeens-Turkse 

vijandigheid was naar inziens van de Duitse keizer een interne Turkse gelegenheid en het 

excessieve optreden van de sultan bracht de integriteit en stabiliteit van het Ottomaanse rijk in 

gevaar (en aansluiten daarbij de Duitse investeringen). De keizer was niet bereid daarvoor in 

te staan.
118

 

 Ook wijzigde de overval van de Ottomaanse bank de Duitse stelling ten aanzien van de 

Armeniërs aanvankelijk niet: Duitsland was uiteindelijk slechts geïnteresseerd in het 

doorvoeren van hun Turkijepolitiek en er werd dus teruggevallen op het Bismarckiaanse 

maxime van theoretische desinteresse in Ottomaanse binnenlandse aangelegenheden.
119

 Naar 
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de andere grootmachten toe, mocht deze pro-Turkse houding echter nog altijd niet leiden tot 

confrontaties met Rusland of Groot-Brittannië en dus werd er voorzichtig gehandeld in de 

ambassade en ingestemd met een onderzoek van de Entente in de Armeense massamoorden. 

De Duitse ambassade van Istanbul maakte zich geen illusies over de vertoornde reacties van 

de Britten op de uitkomsten van dit onderzoek en drong er bij de sultan op aan om de Britten 

gedeeltelijk tegemoet te komen in de heropening van het Armeense vraagstuk. Duitsland 

vreesde dat door het tactloze optreden van de sultan dat de grootmachten het zouden kunnen 

gaan overwegen om het toch al failliete Ottomaanse rijk op te delen, waarmee de juist op gang 

gebrachte Duitse investeringen onmiddellijk gevaar liepen. Abdülhamid hoorde de Duitse 

vertegenwoordigers hoffelijk aan, maar deed niets.
120

 De Wilhelmstrasse zag zich 

genoodzaakt om een harde positie in te nemen, terwijl de sultan juist een nieuw verzoek 

indiende bij de Duitsers om te hulp te komen bij de bewaring van de non-interventie. Dit werd 

geweigerd door Radolins opvolger als Duitse ambassadeur Anton Freiherr Saurma von der 

Jeltsch, en de sultan verhardde nu zijn eigen beleid door opnieuw een golf van slachtingen 

onder de Armeniërs te ontketenen. Toen had de Wilhelmstrasse er genoeg van en nam 

openlijk – maar tijdelijk – afstand van de non-interventiepolitiek ten gunste van Turkije: de 

sultan vormde nu zelf een gevaar voor Duitse investeringen in Turkije. Met ongewone 

heftigheid begon er kort na de Armeense bankoverval in 1895 een stratenoorlog tussen 

Turken en Armeniërs in Istanbul zelf, waarvan Saurma concludeerde dat deze volledig op 

rekening van de sultan kwam. Een Armeense petitie tot vreedzame hervormingen had de 

sultan met kogels beantwoord. Saurma bleef het aanzwellende geweld dat ook in de 

provincies oversloeg tot een grote anti-Armeense pogrom de sultan met scherpe woorden 

veroordelen. Hij vernam nu uit eigen ervaring hoe onrealistisch een bevredigend einde van het 

Turks-Armeense vraagstuk was: de Turken en Armeniërs leken onverenigbaar.
121

 

Verschillende Duitse vertegenwoordigers in Istanbul hadden zich aangesloten bij een 

protestresolutie van de Europese machten en gaandeweg belandde de Duitse Turkijepolitiek 

daarmee op de helling. Ook Wilhelm II die de observaties en meningen van Radolin en 

Saurma zwaar woog, was ontdaan en verontwaardigd vanwege de pogroms die tenslotte tegen 

een christelijk volk waren gericht: waar het Wilhelm betrof, had de sultan nu een morele 

grens overschreden en hij droeg Saurma dan ook op om zich aan te sluiten bij de 

protestresolutie van de andere grootmachten. Doch, de Duitse vertegenwoordigers verloren de 

Turks-Duitse toenadering niet volledig uit het oog en besloten om de sancties van de andere 

machten slechts selectief te steunen.
122

 

 Aan de ene kant wenste Berlijn de Sublieme Porte niet volledig van zich te vervreemden, 

maar aan de andere kant ook de Europese staten niet voor het hoofd te stoten. Op politiek-

moreel vlak hadden de betrekkingen tussen Duitsland en Turkije hiermee feitelijk een 

dieptepunt bereikt, zo concludeert Norbert Saupp: Duitsland sloot zich niet louter uit 

humanitaire overwegingen aan bij de protestresoluties, maar wilde in eerste instantie geen 

gezichtsverlies lijden bij de andere machten.
123

 Humanitaire overwegingen waren evenzogoed 

onderhandelbaar. In een opmerkelijke speling die het dubbelzinnige karakter van de Duitse 

houding in deze diplomatieke crisis verder onderstreept – vooral die van de keizer zelf – 

stuurde Wilhelm de sultan in augustus 1896, zeer kort na de afloop van de massamoorden 

toen hij nog wereldwijd werd veroordeeld als ‗de Rode Sultan‘ en ‗Abdül de Vervloekte‘, als 
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enige staatshoofd een verjaardagskaart, waarmee de keizer internationaal een behoorlijke rel 

veroorzaakte.
124

 

 

2. Het doorbreken van de omsingeling 

 

Vanaf 1901 werd serieus gekeken naar een mogelijke alliantie tussen Duitsland, Oostenrijk-

Hongarije en Turkije. Deze alliantie moest het antwoord worden op de nauwere 

samenwerking tussen Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië en tevens de doorbreking zijn 

van de gevreesde insluiting door een Frans-Russische alliantie. Duitsland diende een vrije 

doortocht te hebben in haar zuidoostelijke flank, waarvan de Berlijn-Bagdadlijn die in deze 

jaren gestaag werd aangelegd, als militaire ruggengraat diende.
125

 Mocht het ooit tot een 

oorlog met Rusland komen, dan had Duitsland in strategisch opzicht een goede bondgenoot 

aan het Ottomaanse rijk: het door Goltz getrainde Turkse leger kon de Russen namelijk in de 

flank bij de Kaukasus aanvallen en daar bezighouden.
126

 Het was met een dergelijke strategie 

dus ook van belang dat de Balkan veiliggesteld was voor de alliantie tussen Berlijn, Wenen en 

Istanbul. Wilhelm stelde zich voor dat de Balkan Liga zich bij de Centrale Mogendheden aan 

zou sluiten en zodat een ononderbroken Duitse invloedssfeer van de Noordzee tot de 

Perzische Golf tot stand werd gebracht.
127

 Hoewel het Duitsland niet lukte om de gehele 

Balkan veilig te stellen, keerde het idee in verwaterde vorm terug in de vorm van de alliantie 

met Bulgarije in 1915.
128

 

 Wilhelm trachtte de alliantie met Rusland op verschillende momenten weer nieuw leven in 

te blazen, maar zag de tsaar onder druk van zijn eigen regering toch weer langzaam in het 

Frans-Britse kamp terugschuiven. In 1904 werd tussen Frankrijk en Rusland de Entente 

Cordiale gevormd, waar de Duitse keizer geen mes meer tussen kon krijgen. In 1905 trachtte 

hij middels het krachteloze Verdrag van Björkö alsnog zijn neef tsaar Nicolaas II terug te 

voeren in een nieuwe Driekeizerbond, maar de regeringen in Berlijn en Sint-Petersburg 

reageerden zo fel afkeurend, dat de alliantie geen schijn van kans had: Rusland kon geen 

alliantie sluiten met Frankrijk en Duitsland.
129

 Duitsland was ondanks de complexe 

alliantiesystemen van Bismarck, de avances van Wilhelm en de onderlinge wrevel tussen 

Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland ingesloten geraakt en de politieke en militaire 

toenadering met de Sublieme Porte ging vanaf dat moment een serieuzere invulling krijgen 

voor Berlijn. 

 

3. „De gouden eeuw van Duits oriëntalisme‟ 

 

Tegen deze achtergrond merkte Wilhelm in 1905 op dat indien het ooit tot een Europees 

conflict zou komen, Duitsland zich hier niet in kon storten zonder een alliantie met “alle 

Arabische en Moorse heersers.”
130

 In de Duitse optiek waren deze allen idealiter verenigd 

onder het absolute gezag van de sultankalief aan de Sublieme Porte. Dit was potentieel een 

zeer gevaarlijke strategie: gevaarlijk voor de Entente Cordiale, gevaarlijk voor het latere Jong-
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Turkse regime en ook gevaarlijk voor Duitsland zelf. Het was niettemin een verlokkelijk en 

krachtig vooruitzicht waar Duitse ideologen in het Midden-Oosten actief in investeerden. 

Veruit de belangrijkste en meest spraakmakende van deze visionaire oriëntalisten was baron 

Max von Oppenheim, een telg uit de joodse bankiersfamilie.
131

 Oppenheim en Wilhelm 

leefden in een periode die ook wel aangeduid werd als de ‗gouden era van Duits 

oriëntalisme‘: het was een ander soort oriëntalisme dan het Britse of Franse, vanwege het 

ontbreken van Duitse koloniën in het Midden-Oosten. Het Duitse oriëntalisme was uitsluitend 

academisch, klinisch en vooral romantisch van aard, maar de fascinatie onder de Duitse elites 

voor alles wat ‗Moors‘ of ‗Mohammedaans‘ was, was er niet minder om. Verreweg de 

bekendste Duitse oriëntalist was de in 1886 overleden koning Ludwig II van Beieren die 

verschillende van zijn paleizen uitrustte met oriëntaalse parafernalia en volledig opging in een 

kunstmatige, oosterse fantasiewereld.
132

 

 Ook Wilhelm zelf was na zijn bezoeken aan de sultan in 1889 en vooral na 1898 verguld 

geraakt met de cultuur die hij in het Midden-Oosten aantrof, maar zijn intenties waren 

praktischer dan die van de Beierse koning. De recente Armeense massamoorden – en de 

daarmee samenhangende internationale verontwaardiging over het Duitse bezoek – deden hier 

over het algemeen geen afbreuk aan en de diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en 

Turkije raakten na dit tweede bezoek in een stroomversnelling.
133

 De keizer trof in Turkije 

naar eigen zeggen een mysterieuze, authentieke en diep conservatieve samenleving aan 

waarin nog de oude waarden opgeld deden die in Europa reeds lang waren verdwenen: 

absolute en onvoorwaardelijke trouw aan de sultankalief en de islam. Door niets leek het 

sacrale gezag van de kalief aangetast te zijn. Verslaggevers en latere historici hebben cynisch 

opgemerkt dat dit inderdaad een autoritair persoon zoals Wilhelm wel zou bevallen. Het was 

dezelfde fascinatie met absoluut staatsgezag onder de natuurlijke monarchie die de keizer ook 

sympathie deed koesteren voor zijn autocratische neef tsaar Nicolaas II en de Russische 

samenleving. Wilhelms fascinatie voor de islam deed hem ter plekke de opmerking ontlokken 

dat hij als moslim terug naar Duitsland zou keren, als hij zonder religie naar Turkije was 

gekomen. Deze opmerking ging op den duur een eigen leven leiden en in de Ottomaanse 

samenleving gonsde het in korte tijd van de geruchten van Wilhelms veronderstelde bekering.
 

Hier was Hajji Wilhelm, de langverwachte, heidense koning uit het noorden die de wereld 

voor de islam zou veroveren, waarover in de orale tradities regelmatig gewag werd gemaakt. 

De wederzijdse fascinaties gingen zelfs zo ver, dat er in de oriëntalistische propaganda een 

mythe werd gecreëerd van het bestaan van islamitisch-Duitse betrekkingen die tot de tijd van 

de Profeet terug zouden gaan(!).
134

 

 Openlijk verklaarde de keizer zich in ieder geval wel tot ‗vriend en beschermer van de 

driehonderd miljoen Mohammedanen‘ en dit deed in Turkije het enthousiasme verder 

toenemen voor de Duitse keizer en het Duitse rijk. Turkije werd in de Duitse media 

ondertussen actief gepropageerd als het ‗Pruisen van het Midden-Oosten‘ dat op een 
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vergelijkbare wijze haar hegemonie over de islamitische samenlevingen had gevestigd door 

succesvolle territoriale expansie en militair overwicht en daarom in Duitsland een ideale 

partner vond.
135

 Er was niets meer terug te vinden van de Bismarckiaanse gereserveerdheid of 

de Duitse verontwaardiging vanwege de Armeense massamoorden. 

 

4. Droom van de wereldwijde jihad 

 

Wilhelm was ondertussen ook op de hoogte van de praktische, strategische waarde die het 

Ottomaanse rijk kon hebben voor Duitsland.
136

 In de Duitse oriëntalistische kringen was het 

concept van de grootschalige, islamitische jihad tegen alle ongelovigen niet onbekend, maar 

dit werd meer door mythische voorstelling vormgegeven dan werkelijk inzicht. Het visioen 

van een globale jihad was vooral voor oriëntalisten zoals Oppenheim en Wilhelm zelf een 

krachtige en overtuigende motivatie om actief te investeren in de ondersteuning van het gezag 

van de sultankalief en de panislamitische ideologie. Tenslotte werd de sultankalief 

voorgesteld als de absolute leider van alle moslims, waar dan ook ter wereld. De gevolgen 

zouden dramatisch zijn. In 1907 telde het Britse rijk circa zesennegentig miljoen 

moslimonderdanen, wat neerkomt op bijna een derde van totale islamitische bevolking. 

Negentien miljoen moslims leefden onder Franse heerschappij en een gelijk aantal in 

Rusland.
137

 Het was een zeer verlokkelijk visioen voor de Duitse strategen om al deze 

moslims onder de banier van de kalief verenigd te zien, strijdend tegen de Ententemachten in 

hun eigen koloniale rijken. Ingeval van een Europees conflict, konden al deze moslims de 

Ententemachten in hun eigen koloniën bevechten, zodat de Franse, Britse – en mogelijk ook 

de Russische – legers hopeloos verdeeld en gepreoccupeerd raakten op eigen bodem. Op deze 

manier werd het front in Europa aan de Duitse grenzen ontlast. 

 De jihad werd door Duitse oriëntalisten in eerste instantie dus beschouwd als een 

effectieve manier om het gros van de oorlog uit te besteden en de Duitse omsingeling in 

Europa te doorbreken: van Marokko tot India zou een enorme, spontane oorlog uitbreken die 

Rusland, Frankrijk en het Britse rijk fataal zou worden en waarin de Duitse legers zelf 

nauwelijks deel hoefden te nemen. Duitsland zou daarna in het ontstane vacuüm stappen en de 

droom van een Duits economisch imperium in het Midden-Oosten verwezenlijken.
138

 In deze 

context was de Bagdad-spoorlijn dus van cruciaal belang geworden. Niet alleen betekende de 

aanleg van deze spoorweg de economische ontsluiting van het Midden-Oosten voor Duitse 

investeerders en de bestendiging van het regime van de sultan, maar ook de creatie van een 

coherente infrastructuur die een snelle troepenverplaatsing mogelijk maakte. 

 De keizer en de Duitse idealisten in zijn dienst volgden echter een verre van consistente 

politiek. Berucht waren bijvoorbeeld Wilhelms gesprekken met de zionist Theodor Herzl, 

tegenover wie hij zijn sympathie uitte voor de inrichting van een Joods thuisland in Palestina, 

voorbijgaand aan de contradictie met zijn verregaande islamitische sympathieën.
139

 Evenzo 

tactloos was het gesprek van Wilhelm met zijn neef de tsaar. Omdat Nicolaas II ook de 

legitieme heerser was over miljoenen moslims in Rusland, zou de tsaar ook in staat moeten 

zijn om op te roepen tot de jihad tegen ‗verraderlijk Albion‘, voorbijgaand aan het 

onmiddellijke gevaar dat een door de tsaar opgeroepen jihad voor Rusland zelf zou 

hebben(!).
140

 Dergelijke incidenten kunnen het beste worden begrepen als intrinsiek aan 

Wilhelms eigen onstuimige en veranderlijke karakter, maar het feit dat Duitse oriëntalisten 
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ook met dergelijke ideeën speelden getuigde aan de ene kant van een fataal gebrek aan begrip 

en aan de andere kant van grenzeloos pragmatisme en van cynisme. Ondanks dat zij zich goed 

lieten inlichtten, konden oriëntalisten zoals Wilhelm, Oppenheim of Ludwig van Beieren zich 

gemakkelijk door fantasierijke en onmogelijk ambitieuze visioenen laten meeslepen die zich 

slecht met de werkelijkheid verenigden.  

 De geïdealiseerde voorstellingen die zij koesterden ten aanzien van de islamitische wereld 

waren echter niet uniek of uitzonderlijk. De misinterpretatie van ‗de islamitische wereld‘ als 

een monolithisch blok dat zich achter de sultankalief zou scharen in geval van een heilige 

oorlog, was gangbaar in de Europese maatschappijen en werd ook in Groot-Brittannië 

gebezigd, hoewel daar vanwege de langere traditie van bestuur over moslims in Brits-Indië 

een beter inzicht bestond in de chemie van de islamitische ‗wereld‘. 

 

 

IV. WILHELMS TURKIJEPOLITIEK NA 1908 
 

Berlijn nam een enorme gok door zich politiek en strategisch te affiliëren met de Sublieme 

Porte. De toekomst van Turkije hing nog in het ongewisse en voortdurend dreigden Rusland, 

Frankrijk en Britse rijk de aanzetten te geven voor de definitieve opdeling van het uitgeputte 

imperium.
141

 In dit opzicht was de annexatie van Bosnië en Herzegovina door Oostenrijk-

Hongarije – nota bene Duitslands geallieerde – een bijzonder gevaarlijke zet die wederom uit 

zou lopen in een internationale crisis. De annexatie had een directe deuk in het Duitse prestige 

en een beschadiging van hun vermeende betrouwbaarheid bij de Turken tot gevolg.
142

 

 Zoals eerder gezegd zagen deze jaren (1908 tot 1913) de snelle instorting van de 

Ottomaanse macht in zowel de Balkan als Noord-Afrika en tegelijkertijd de opkomst van de 

Jong-Turken, te midden van etnisch geweld en nieuwe Armeense massamoorden. Wilhelm 

had dus alle reden om in deze jaren de opdeling van het rijk door Rusland en het Britse rijk te 

vrezen, waardoor de hele visie van een jihad in gevaar kwam. De oorlog tussen Griekenland 

en Turkije om Kreta leek hier de eerste aanzet van te zijn. Het gevaar voor escalatie was nu 

bijzonder groot. De jaren 1908-1909 zagen volgens Wilhelm een “(…) wundervolle 

Schweinerei!” in het oostelijke Middellandse Zeegebied.
143

 De Duitse regering verdacht ook 

de Britse hand achter de Jong-Turkse revoluties van 1908-1909 en de restauratie van de 

Ottomaanse grondwet die door Abdülhamid dertig jaar eerder was opgeschort: 

 

“S.M. der Kaiser und König erblicken in der vom Sultan ergriffenen Maβregel der 

Wiederstellung der Konstitution einen Beweis von Schwäche, die möglicherweise von 

engl. [Engelse] Seite in höchst ungünstiger Weise ausgebeutet werden könnte.”
144

 

 

Rijkskanselier Bernhard von Bülow, 1908 

 

Wilhelm trok zich het nieuws van de afzetting van Abdülhamid in april 1909 behoorlijk aan 

en vatte het op als een indirecte aanval op zichzelf. De sultan beschouwde hij tenslotte als 

vriend en gelijke. Hij koesterde niets dan onbegrip voor het feit dat het leger zich achter het 
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Jong-Turkse parlement schaarde en niet achter de rechtmatige heerser.
145

 De onzekerheid 

omtrent dit nieuwe ‗democratische‘ regime deed in Berlijn de vrees wekken dat de Jong-

Turken niet langer geïnteresseerd waren in verdere Duitse betrekkingen die geassocieerd 

werden met de recentelijk afgezette, despotische ‗Rode Sultan‘. Dit zou zelfs kunnen 

betekenen dat de Engelse invloed zou groeien in een gebied dat sinds jaren tot de Duitse 

economische invloedssfeer werd gerekend. Daarom dienden de Duitsers zich volgens de 

ambassadeur in Istanbul, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, zo flexibel mogelijk op te 

stellen ten aanzien van de Jong-Turken. Dat hield dus ook instemming in met de Turkse 

behandeling van christelijke minderheden, vooral van Armeniërs. Aanvankelijk stelde de 

Wilhelmstrasse dat concessies ten aanzien van de Armeniërs staatsbedreigend waren en dus 

ook bedreigend voor Duitse economische belangen, maar ook ambassadeur Marschall 

concludeerde dat instemming met de Jong-Turkse politiek Duitsland het meest tot voordeel 

strekte.
146

 Het bevreesde wegvallen van betrekkingen bleek uiteindelijk ongegrond. Het CUP 

zette – zeer verlegen om moderniseringen in het leger- en veiligheidsapparaat – de 

betrekkingen met Duitsland voort: 

 

“Die Revolution ist nicht von den „Jung Türken‟ aus Paris und London, sondern allein 

von der Armee und zwar ausschließlich von den in Deutschland erzogenen 

„sog[ennanten] Deutschen Offizieren‟ gemacht worden. Eine reine Militär-Revolution. 

Diese Offiziere haben das Heft in der Hand und sind absolut deutsch gesonnen.”
147

 

 

Wilhelm II, augustus 1908 

  

Na de revolutie van 1908-1909 kon Duitsland haar Turkijepolitiek dus ongewijzigd 

voortzetten. Tenslotte stelde Duitsland uiteindelijk het grootste belang in een sterk en stabiel 

regime dat voor orde en gezag in de regio kon zorgen, ongeacht of deze nu in naam 

conservatief, nationalistisch of progressief was. Om onenigheden en mogelijke misverstanden 

te voorkomen, had Bülow een akte naar de ambassade gezonden, waarin de Duitse positie 

nadrukkelijk werd omschreven: bestendiging van de status quo, voortzetting van de 

ondersteuning van het (nominale) sultanregime en bewaring van de integriteit van het 

Ottomaanse rijk.
148

 

 De Italiaans-Turkse oorlog om Cyrenaica en Tripolitanië en de Balkanoorlogen van 1912-

1913 hadden, zoals reeds gesteld, het Jong-Turkse regime onmiddellijk aanzienlijke schade 

opgeleverd: zowel in territoriaal als in machtpolitiek opzicht leek het Ottomaanse rijk ten 

dode opgeschreven en de Jong-Turken leken daar niets aan te veranderen. Zelfs in de 

Anatolische binnenlanden, het ‗thuisland‘ van de Turkse bevolking, wisten de Jong-Turken op 

dat moment slechts met moeite het gezag te handhaven.
149

 Tot grote irritatie van de keizer 

namen de overige Europese grootmachten het wederom in overweging om enerzijds het 

regime middels interne hervormingen restaureren, of anderzijds de complete, failliete bende in 

de uitverkoop doen en het rijk in koloniën en protectoraten op te delen. De tweede optie was 

zeer verleidelijk voor de bewaring van Duitse investeringen op de korte termijn, maar werd 

met het oog op de Russische dreiging afgeschoven: Duitsland profiteerde nog altijd het meest 

van een coherent blok in het Midden-Oosten en de regering in Berlijn werd door de Jong-

Turken zelf benaderd om nieuwe militaire missies naar Turkije te zenden, vanwege deze acute 

Russische dreiging. Met de laatste Jong-Turkse coup onder leiding van Enver, Talât en 
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Djemal Pasja, werden de Duitse betrekkingen weer volledig opgevat, in een periode dat de 

Jong-Turken – ingegeven door de Hervormingsovereenkomst in het Armeense vraagstuk van 

januari en februari 1914 – zich voortaan openlijk vijandig opstelden tegenover de 

Armeniërs.
150

 

 

 

V. ECONOMISCHE BELANGEN EN UITWISSELING 
 

Tussen deze politieke en strategische motivaties is ook af en toe gerefereerd naar de 

economische uitwisseling tussen Turkije en Duitsland vanaf de jaren tachtig van de 

negentiende eeuw, maar hoe zag deze uitwisseling eruit? Evenals de politieke belangstelling 

voor het Ottomaanse rijk, waren de economische en praktische betrekkingen met Duitsland 

aanvankelijk van bescheiden omvang en onbeduidende betekenis. Al sinds de jaren dertig was 

de Pruisische doordringing in het Ottomaanse rijk beperkt gebleven tot hervormingen in het 

leger en de bureaucratie. Er was nauwelijks sprake van economische uitwisseling van 

goederen en slechts een beperkte kapitaalstroom tussen beide landen. Toen in 1881 de 

Administration de la Dette Publique Ottomane werd opgericht door de Europese 

grootmachten om de schuldsanering van het Ottomaanse rijk in het buitenland te overzien, 

bedroeg het Duitse aandeel circa 4,7% tegen een kapitaalaandeel van gemiddeld 7% voor 

zowel België als Nederland en 7,9% voor Turkije zelf: bescheiden dus zelfs naar de 

maatstaven van de middelgrote machten. 

 De eerste – en belangrijkste – Duitse investeringen werden gedaan in de aanleg van de 

Bagdad-spoorlijn die de economische en politieke integratie van het Ottomaanse rijk verder 

diende te bevorderen en voor de internationale handel nieuwe gebieden ontsloot. De 

aanzienlijke schaal van deze investeringen deden in Londen en Sint-Petersburg het vermoeden 

wekken dat Duitsland wellicht de ambitie koesterde om van het Ottomaanse rijk een 

satellietstaat te maken.
151

 De spoorwegen werden grotendeels door Duitse ingenieurs overzien 

en door Duitsers, buitenlandse experts en op sommige trajecten met de hulp van lokale 

Armeniërs aangelegd. De Hejaz-spoorlijn van Syrië naar Mekka stond zelfs volledig onder 

toezicht van de Duitse hoofdingenieur Heinrich August Meissner ‗Pasja‘.
152

 

 Tussen de jaren 1888 en 1893 – mede ten gevolge van het eerste succesvolle bezoek van 

Wilhelm II aan Turkije en het verdwijnen van Bismarck van het politieke toneel – nam de 

economische uitwisseling tussen Turkije en Duitsland met 350% toe, maar in absolute waarde 

bleef dit nog altijd van vrij geringe betekenis.
153

 Duitse ondernemers zagen vanaf deze jaren 

wel sterke economische potentie in de katoenindustrie van het rijk. De kusten van Cilicië, 

waarin zich ook een aanzienlijke Armeense bevolkingsgroep bevond, veranderden in een 

Duitse katoenkolonie die al eerder haar potentiële winstgevendheid had bewezen als 

belangrijke leverancier van katoen voor Europa in de jaren 1860, toen de toevoer van 

Amerikaanse katoen door de Burgeroorlog aldaar werd belemmerd. Duitse ondernemers van 

de Duits-Levantijnse Katoenmaatschappij maakten dankbaar gebruik van de Armeense 

bevolkingsgroepen die voor verschillende ambachten werden ingezet en die, zoals eerder 

gezegd, ook in de magazijnen van de Katoenmaatschappij te Adana onderdak werd geboden 

tijdens de massamoorden in de regio van 1909. 
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 De Cilicische en Anatolische kuststreken en de binnenlanden van Turkije raakten 

ondertussen geïntegreerd in het internationale handelsnetwerk dat door de Europese 

grootmachten werd onderhouden. Dit betekende dat het rijk onderhevig werd aan de 

economische cycli van groei en depressie waar de staat zelf geen vat op had. Recessie en 

depressie werden vooral in de kwetsbare Turkse achterlanden waar de grondstoffen werden 

aangeleverd, acuut gevoeld. Dit zette de maatschappelijke spanningen sterk onder druk en 

leidde tot radicaliseringen in de samenleving. Het waren deze spanningen die deels bijdroegen 

aan de Armeense massamoorden van 1894-1896 en de Adana-massamoorden van 1909.
154

 

 Het waren dus vooral de vlakten en kusten van Cilicië met haar grote katoenindustrie die 

door de Duitse regering tot hun invloedssfeer werden gerekend en ook niet meer losgelaten 

mochten worden: het Duitse „Volksbewußtsein‟ zou het volgens Bethmann-Hollweg, 

ambassadeur in Londen, niet kunnen verdragen als dit door Duitsland gecultiveerde gebied in 

vreemde (lees: Britse of Franse) handen terecht zou komen.
155

 Van hieruit werd de verdere 

integratie van de Turkse markten in een Duitse invloedssfeer beoogd en daarbij zou ook de 

Armeense bevolking wellicht een blijvende rol van betekenis kunnen spelen. Met enige 

reserves van Duitse kant, deels ingegeven door het gevaar om de Turken voor het hoofd te 

stoten, waren investeerders bereid om de economische potentie van de ‗bedrijvige‘ Armeniërs 

te erkennen en wat zij zouden kunnen betekenen in het organiseren van een gereguleerde, 

lucratieve economie in de regio. 

 

 

CONCLUSIE 
 

Het Duitse rijk was in Turks opzicht de laatste grootmacht waarop ze nog mogelijk konden 

vertrouwen. Parijs en Londen hadden de Sublieme Porte gefrustreerd met hun cynisch 

ingevulde idee van ‗belangenbehartiging‘ wat in geen enkel opzicht opdeling of 

imperialistische ambities in de weg stond. Duitsland was daarentegen nog gevrijwaard van 

verdenkingen van koloniale ambities en kon – vanwege de indrukwekkende naam van het 

Duitse leger – bij zowel de sultan als de Jong-Turken rekenen op een goede reputatie. Voor 

Duitsland betekende een nauwe samenwerking met Turkije anderzijds de mogelijkheid om in 

de toekomst een mogelijke omsingeling door Frankrijk en Rusland te ontkrachten door de 

‗ontketening van driehonderd miljoen moslims‘ in een heilige oorlog tegen de 

Ententemachten en vooral het Britse rijk. Op economisch gebied was de uitwisseling 

onevenredig van karakter: terwijl Duitsland aanzienlijk investeerde in de spoorwegen en de 

katoenindustrie, was de import van Turkse goederen in Duitsland onbeduidend. De Turks-

Duitse toenadering was vooral een militaire, politieke en strategische aangelegenheid en pas 

op de lange termijn werd er gerekend op een vruchtbare economische exploitatie, wanneer de 

Bagdad-spoorlijn gerealiseerd was en de achterlanden van het Ottomaanse rijk voor 

ontwikkeling waren ontsloten. 
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DUITSERS EN ARMENIËRS, 1878-1914 

 

 
anaf het moment dat het Duitse rijk op regelmatige basis contact onderhield met de 

Sublieme Porte en actief investeerde in de modernisering en militaire hervormingen, 

werden Duitse diplomaten via de consuls in de provinciale steden ook in aanraking gebracht 

met de interne spanningen tussen de Turken en de verschillende naties in het rijk. Ondanks 

pogingen daartoe, konden zij deze problemen niet negeren of de sultan hierom openlijk 

veroordelen, vanwege de consequenties die deze konden hebben voor de internationale 

machtbalans. Het ging dan overwegend om de Armeense en Griekse bevolkingsgroepen, 

vanwege hun nabijheid bij respectievelijk de Russische grenzen en de Griekse staat en de 

langere traditie van politiek contact die deze groepen onderhielden met de Europese machten.  

 Het was voor Duitsland imperatief om bij deze etnische conflicten een duidelijke stelling 

in te nemen in de nationale en internationale discussies en daar een consequent beleid op af te 

stemmen. Tenslotte was ook het Duitse rijk – net als Frankrijk of het Britse rijk – het beste 

gediend met een integer Ottomaans rijk om haar belangen te beschermen en de Russische 

dreiging af te weren. In dit hoofdstuk staan specifiek de betrekkingen tussen de Duitsers in 

Turkije en de Ottomaanse Armeniërs centraal, vanaf het Congres van Berlijn tot het begin van 

de Eerste Wereldoorlog. 

 

 

I. BERGVOLK OF BROEDERVOLK? 
 

1. Beeldvorming 

 

Het is van belang om te beseffen dat er in Duitse diplomatieke kringen daadwerkelijk werd 

gesproken en gedacht over de Armeniërs als een aparte etnische en politieke eenheid. Dit ligt 

in het feit dat diplomaten en vertegenwoordigers ervaringen uit eerste hand hadden met de 

discriminatie en repressie van de Armeniërs als een etnische bevolkingsgroep. Max Erwin von 

Scheubner-Richter en Walter Rössler stonden voorop in deze erkenning en maakten er ook 

naam mee de Armeniërs waar mogelijk bij te hebben gestaan tijdens de oorlogsdeportaties. 

Dat de Armeniërs als een politieke factor werden beschouwd, was minder het geval met de 

officieren van de militaire missie, omdat zij minder vertrouwd waren met de etnische opmaak 

van het Ottomaanse rijk. De militairen waren eerder geneigd om de Armeniërs als ‗een van 

zoveel verschillende soorten onderdanen van de sultan‘ te beschouwen. In de militaristische 

retoriek werd ook meer gesproken over ‗onbetrouwbare, disloyale‘ onderdanen van de sultan, 

dan van een afwijkende etnische groepering met eigen belangen die mogelijk niet strookten 

met die van de Turken of Koerden, waardoor conflicten snel uitbraken.
156

 

 Het Duitse beeld van Armeniërs werd gekenmerkt door dezelfde tweeledigheid waarmee 

ook Britse en Franse ondernemers en missionarissen de Armeniërs hadden beschouwd. Aan 

                                                      
156

 Bloxham, The Great Game of Genocide, p. 116. 

V 



 
48 

de ene kant werd gesproken over een christelijk, vooruitstrevend en ‗dapper‘ volk dat zich 

staande wist te houden te midden van de islamitische naties in de regio. Omdat Europese 

missionarissen, vertegenwoordigers en ondernemers eerst in contact kwamen met de relatief 

welgestelde Armeense stedelijke gemeenschappen, verwierven zij ook bekendheid als de 

Ottomaanse variant van een kapitalistische (en etnisch afgebakende) middenklasse. Zoals 

reeds gezegd, kon dit ook negatief worden opgevat vanwege de antisemitische connotaties die 

hiermee verbonden waren – en wat ook zeker werd gedaan door Duitse officieren in Turkije. 

 Binnen de Duitse militaire elite bestond eerder de neiging om zich sterk met de Turkse 

bevolking in het Ottomaanse rijk te associëren. Verscheidene Duitse ambassadeurs, consuls 

en militairen zoals Goltz werden nadrukkelijk ‗Turcofiel‘ of zelfs „Vertürkt‟ bevonden en dat 

werd aan de Wilhelmstrasse of de generale staf niet altijd als een voordeel gezien, want de 

beeld- en meningvorming van deze Duitsers zou te eenkennig Turks van karakter zijn.
157

 

Deze fascinatie en hoge achting voor de Turkse cultuur werd in grote mate beïnvloed door het 

oriëntalistische klimaat in intellectueel Europa. Ondanks de sociaaldarwinistische en 

middeleeuwse achtergronden van de denkbeelden over het de islamitische bevolkingsgroepen 

– die ook vaak werden neergezet als agressors en religieuze fanatici – genoten de Turken ook 

de status van een ‗heersersvolk.‘ Naar de mening van de Duitse consuls en generaals waren 

zij het ‗beste wat het Midden-Oosten te bieden had‘
158

 en kijkend naar de geschiedenis van 

het Ottomaanse rijk werden algauw ook parallellen ontwaard met de geschiedenis van 

Pruisen. Het Ottomaanse rijk werd in de oriëntaalse propaganda vaak neergezet als het 

‗Pruisen van het Midden-Oosten‘ – een commentaar waar Jong-Turken zoals Enver Pasja zeer 

gevleid mee waren. 

 De Armeniërs verhielden zich in dit opzicht karig ten aanzien van de Turken: zij werden 

neergezet als een boers, achtergebleven en parasiterend bergvolk. Het was dit beeld dat in 

Europa het overwicht had: vanuit Europa bezien bleven de Armeniërs in hoofdzaak een 

geïsoleerd bergvolk, waarvan er in de Kaukasus zoveel waren: samen met de Koerden een van 

zoveel “wilden Gebirgsvölkern”.
159

  

 

2. Reacties op de Armeense massamoorden van 1894-1896 

 

Over het algemeen waren de betrekkingen tussen Duitsers en Armeniërs in de late 

negentiende eeuw dan ook passief van karakter.
160

 Er werden weliswaar via 

kerkgenootschappen en vriendschapsverbonden contacten onderhouden, maar ook deze waren 

van vrij beperkte omvang en betekenis. Toen echter het nieuws van de eerst grote 

vervolgingen van Armeniërs in 1894 langzaam doorlekte naar de Europese pers, werd in 

Duitsland geschokt en verontwaardigd gereageerd. De teneur was in deze periode – en tijdens 

de latere episode van vervolgingen in 1895-1896 – juist sterker anti-Turks en pro-Armeens. 

Dat gold ook elders in Europa waar de media in kennis werd gesteld van de vervolgingen. 

Deze massamoorden zetten wederom de stereotyperingen van de ‗verschrikkelijke Turk‘ en 

de ‗weerloze Armeniërs‘ in de Europese beeldvorming sterk uiteen.
161

 

 Niettemin trachtte het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken de vermeende ‗Armeense 

agitatie‘ in eigen land zoveel mogelijk tegen te gaan, om de officiële verstandhouding met 

Turkije niet te belasten door individuen waar de regering geen controle over had: als er kritiek 

uitgeoefend moest worden, dan deed de regering dat zelf.
162

 De houding van de keizerlijke 
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regering stonden haaks op de protestantse kerken die inzamelingsacties organiseerden en 

actief nieuws verspreidden over het lot van hun ‗medechristenen‘ in het oosten en vanuit de 

Wilhelmstrasse werd gepoogd om deze collectes actief te verhinderen. Dit ging echter niet 

zonder slag of stoot: het argument dat de meeste Armeense slachtoffers Grieks-orthodox 

zouden zijn – en niet ‗evangelisch‘ of ‗protestants‘ – werd door Johannes Lepsius, de latere 

pro-Armeense president van het in 1914 opgerichte Duits-Armeense Genootschap, verworpen 

als opportunisme van de regering: ook de katholieken organiseerden collectes voor ‗alle 

Armeense christenen‘, ongeacht de religieuze stroming van Armeense slachtoffers. De 

keizerlijke regering slaagde er uiteindelijk in om deze kerkelijke initiatieven aanzienlijk te 

blokkeren en tijdelijk te verhinderen.
163

 

 Wilhelm II sprak zich bij bekendmaking van het nieuws van de vervolgingen aanvankelijk 

niet uit over ‗een interne, Turkse aangelegenheid‘.
164

 Via Saurma werd de Duitse keizer 

echter direct op de hoogte gebracht van de anti-Armeense teneur in Istanbul na de 

bankoverval en hij vreesde nu dat voor de ogen van een apathische wereld de Armeense 

bevolking aan hun lot over werden gelaten. Saupp noemt Wilhelms reactie op de Armeense 

massamoorden na de bankoverval karakteriserend voor zijn flexibele mensbeeld: voor de 

keizer gold nu slechts dat er een christelijke natie – een broedervolk – werd afgeslacht en alle 

sympathie van de Duitse regering ging in deze periode uitsluitend uit naar de Armeense 

bevolking.
165

 Toen er geen verbetering in de situatie optrad, werd de toon van de regering in 

Berlijn tegenover de sultan zelfs ronduit vijandig: uit frustratie om de ongeïnteresseerde 

houding van de Abdülhamid, overwoog Wilhelm het om het Yıldız Paleis waar de sultan 

resideerde, vanaf de Bosporus te bombarderen met Duitse kruisers. De pro-Armeense 

sympathieën gingen in het Duitse consulaat-generaal te Istanbul zelfs zover, dat er plannen 

werden geopperd om de Armeense bevolking in de Duitse koloniën een toevluchtsoord te 

bieden, waar Duitsland zelf ook van kon profiteren gegeven de veronderstelde vindingrijkheid 

van de Armeniërs. Dergelijke voorstellen werden echter als naïef en onrealistisch van de hand 

gewezen door Marschall, intussen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, omdat ze van 

weinig werkelijk begrip over ‗de Armeense mentaliteit‘ getuigden. Het was echter tekenend 

voor de verontwaardiging die bestond in het Duitse consulaat en de verwachting dat het 

Armeense Vraagstuk in haar huidige vorm nooit een bevredigende oplossing zou kennen.
166

 

 

Aan de andere kant merkte de Duitse keizer algauw ook op dat Duitsland niet de rol van 

beschermheer op zich kon nemen voor alle christenen ter wereld. Er diende tevens rekening te 

worden gehouden met ‗de kenmerkende aard van de Armeniërs‘ die met hun – waarschijnlijk 

door de Britten aangestookte – ‗oproerige gedrag‘ niet anders konden dan de woede van hun 

legitieme Turkse overheersers over zich afroepen.
167

 Met andere woorden, in de Duitse optiek 

handelden de Turken uit noodweer. Hoewel de Duitse ambassade de uiteindelijke 

ontwikkelingen betreurde, waren ze niet bereid om onnodige risico‘s te nemen ten gunste van 

“(…) een christelijke stam die niet de minste interesse of dankbaarheid toont tegenover de 
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Duitsers.” De keizerlijke regering wenste bovendien niet een kruistocht te beginnen samen 

met de Europese machten die zou leiden tot een opdeling van het Ottomaanse rijk en daarmee 

de vernietiging van alle Duitse investeringen en toekomstplannen in de regio. Gelieerd aan de 

Duitse afzijdigheid van ingrijpen namens de Armeniërs waren de geruchten dat Armeense 

activisten misbruik hadden gemaakt van de Duitse immuniteit in Turkije om zich illegaal te 

kunnen laten verplaatsen. Daarmee waren de Armeniërs vanuit volksrechtelijk standpunt in 

overtreding.
168

 Gaandeweg verschoof Duitsland na een principieel ingenomen afstand weer 

langzaam in de richting van ondersteuning van het “labilen Sultansregimes.”
169

 Het was een 

karakteristiek geval van Realpolitik: Zoals eerder gezegd, mochten humanitaire overwegingen 

niet de hogere, essentiële belangen van Duitsland in de weg staan. 

 Evenredig met het afnemen van deze eerste grote golf van vervolgingen, haalde Berlijn 

haar betrekkingen dus weer aan met de sultan. Tot aan de tweede grootschalige golf van 

vervolgingen en massamoorden, dertien jaar later, veranderde er betrekkelijk weinig in de 

Duits-Ottomaanse betrekkingen, waar het de Armeniërs betrof. 

 

 

II. PRAGMATISCHE STEUN VOOR ARMENIËRS, 1909 
 

De massamoorden van 1909 hadden de Armeniërs na jaren van gespannen stilte weer deel 

doen nemen aan het politieke leven in Turkije.
170

 De telkens oplaaiende vernietigingsgolven 

die stad en provincie overrompelden, verrasten ook de Duitsers in de regio die de Cilicische 

katoenverwerkingsfabrieken beheerden en aanzienlijk onder de plunderingen te lijden hadden. 

Enkele Duitse fabriekshallen in de stad Adana deden tijdelijk dienst als toevluchtsoord voor 

Armeense vluchtelingen en zwaargewonden. Voor de Duitsers in Turkije en de regering in 

Berlijn kwamen de ongeregeldheden niet als een verrassing en wederom heerste er 

verontwaardiging, ondanks de principiële desinteresse in de Armeniërs. De regering besloot 

het echter tactisch te spelen om de Jong-Turken (toch al zeer beledigd vanwege de recente 

Oostenrijks-Hongaarse annexatie van Bosnië en Herzegovina) niet van zich te vervreemden. 

Berlijn stelde hogere prioriteit aan de stabiliteit van Istanbul en de vordering van de Bagdad-

spoorlijn en daardoor namen de slachtingen te Adana een ondergeschikte positie in.
171

 

 Toen het bericht binnenkwam dat de Duitsers in Adana groot gevaar liepen door de 

geweldescalaties, werden de Duitse kruisers „Hamburg‟ en „Lübeck‟ naar Cilicië gezonden. 

Hier speelde ook de vrees van de Wilhelmstrasse en rijkskanselier Bülow mee dat de Britse 

regering de massamoorden aan zou kunnen gaan grijpen om Cilicië ten koste van de Duitsers 

te bezetten. Voor de Armeniërs wilde de keizer echter niet te hulpen schieten. Bülow zag 

echter wel in dat zich hiermee een unieke kans voordeed. Ingrijpen namens de Armeniërs zou 

Duitslands reputatie in zowel het overwegend Armeense Cilicië als op het internationale 

toneel zeer ten goede zou komen. Het zou een impliciete legitimatie verschaffen voor Duitse 

aanwezigheid in Cilicië en voorkomen dat de Engelsen hier vaste voet aan de grond kregen. 

De intentie van de Duitse marine om Armeniërs te hulp te schieten in Mersina was dus maar 

in beperkte mate ingegeven door oprechte humanitaire beginselen. De reddingsactie kan niet 

los gezien worden van de Britse concurrentie in de regio en stond dus minder in verband met 

de Armeense slachtingen zelf, wat dus haaks zou hebben gestaan op de Duitse Turkijepolitiek. 

Niettemin was de affaire een erkenning van Berlijn dat de Armeniërs een belangrijke politieke 

factor in de regio waren die niet langer genegeerd kon worden.
172
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 De Armeense hervormers en revolutionairen hadden echter nog altijd in principe niets te 

verwachten van de Duitse regering die nog maar louter met tegenzin op het vraagstuk 

reageerde. Wilhelms commentaar in de marges vatte de Duitse stellingname samen: “Geht 

mich nichts an!” Naderhand werd de Duitse politiek ten aanzien van het Jong-Turkse regime 

gekarakteriseerd door een angstvallige dwang naar herstel van de betrekkingen. Deze waren 

sinds het Duitse ingrijpen in 1909, niet verrassend, tamelijk bekoeld: de Jong-Turken 

verdachten Berlijn ervan dat er meer achter stak dan louter menslievendheid (zoals bij vrijwel 

iedere buitenlandse inmenging namens de Armeniërs het geval was).
173

 

 In de Duitse pers werden de Adana-massamoorden niet breed uitgemeten en waren zelfs 

ronduit onbekend. De nieuwsverschaffing in deze periode werd grotendeels overstemd door 

de Bosnische crisis en de rijkskanselier. Er werd wel enige vermelding gemaakt van de Jong-

Turkse revolutie, het afzetten van Abdülhamid II en ‗ongeregeldheden‘, maar geen 

gedetailleerde verslagen of het dubbelzinnige optreden van de Duitse vloot in Adana. Als er al 

iets van ter sprake werd gebracht, werd dat beredeneerd aan de hand van de officiële politieke 

stellingname in de Duitse buitenlandse politiek en dat was de belangenbehartiging van de 

katoenindustrie. Nieuws van etnisch en religieus geweld in de regio was intussen ook zo 

regulier geworden, dat het geen werkelijke indruk meer maakte.
174

 

 

 

III. HET FALEN VAN DE LAATSTE OPLOSSING, 1914 
 

In toenemende mate zag de Wilhelmstrasse in dat de bewaring van Duitse 

langetermijnbelangen in Turkije en in Cilicië enkel blijvend konden worden gegarandeerd, 

wanneer er een acute oplossing was gevonden voor het opgelaaide Armeense vraagstuk. Voor 

Duitsland werd het vanaf 1909 imperatief om zich actief op de Armeense kwestie te werpen. 

Het gevaar bestond nog altijd dat St. Petersburg vrije hand zou krijgen in de Armeense 

kwestie, zolang Berlijn stellig bleef weigeren zich hier op te storten. De Wilhelmstrasse 

besloot daarom om zich opnieuw op de Armeniërs te richten, zodat zij in ieder geval een 

beheersbare factor waren en geen wapen van de Russen.
175

 In 1913-1914 ondertekenden de 

Russische en Duitse vertegenwoordigers met de Sublieme Porte de 

Hervormingsovereenkomst, waarbij twee Armeense provincies zouden worden geïnstalleerd 

op het grondgebied van de zes Oost-Anatolische vilayets met de grootste concentraties 

Armeniërs, grotendeels in navolging van Artikel 61 wat in 1913 door Armeense nationalisten 

weer was opgerakeld. Deze districten zouden onder het toezicht worden geplaatst van twee 

inspecteurs-generaal van de Europese grootmachten.
176

 De intensiteit van beide partijen in het 

uitwerken van deze oplossing koelde echter algauw aanmerkelijk af. Mede vanwege 

Russische irritaties door het aantreden van de openlijk pro-Duitse Enver Pasja als Turkse 

minister van Oorlog en generaal Otto Liman von Sanders als hoofd van de laatste militaire 

missie naar Turkije, liepen de onderhandelingen vrij snel stuk.
177

 Nadere oplossingen tussen 

de Turkse en Russische regering waren in de loop van 1914 verder verzand en de uitbraak van 

de Julicrisis torpedeerde de onderhandelingen omtrent het Armeense vraagstuk volledig.
178

  

 Hans Freiherr von Wangenheim, sinds 1912 ambassadeur in Istanbul, berichtte dat het 

nieuwe triumviraat dat in 1913 aan de macht kwam, ieder Europees hervormingsinitiatief 

stellig van de hand wees en de Hervormingsovereenkomst als een grove schending van de 
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Ottomaanse integriteit beschouwde.
179

 Een alternatief werd overigens door de militaire 

dictatuur niet geboden – geen vreedzame, in ieder geval. Voor de Jong-Turken en Ottomaanse 

nationalisten was dit de druppel van het ‗Armeense verraad‘ dat mogelijk was gemaakt door 

de gehate capitulaties en buitenlandse inmenging. De tijd dat de Turken ervoor moesten 

vrezen om ook maar een haar te krenken van de christelijke bevolkingsgroepen, was volgens 

Wangenheim voorbij.
180

 De Armeense vervolgingen tijdens de Eerste Wereldoorlog kan tegen 

deze achtergrond voor de Duitsers nauwelijks als een verrassing zijn gekomen.
181

 

 1914 zag echter wel de oprichting van het Turks-Duitse Vereniging en het Duits-Armeense 

Genootschap door respectievelijk Ernst Jäckh en Paul Rohrbach, vanuit het civiele, 

protestantse milieu. Deze verenigingen droegen sterk het stempel van een streven naar 

‗liberaal‘ of ‗ethisch imperialisme‘ en onderhielden nauwe contacten met de etnische 

samenlevingen waar ze verbonden waren. Lepsius was als president van het Duits-Armeense 

Genootschap nauwgezet op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de Turkse politiek. 

De keizerlijke regering verwachtte echter nadrukkelijk van zijn vereniging dat zij de Duitse 

belangen voorop bleven stellen in Turkije, vanwege de potentiële risico‘s bij een officiële 

Duits-Armeense verstandhouding, zeker nu het Jong-Turkse regime zich openlijk vijandig 

opstelde ten aanzien van de Armeniërs. 

 

 

CONCLUSIE 
 

De Duitse betrekkingen met het Ottomaanse rijk waren hoofdzakelijk op Istanbul 

geconcentreerd en interne aangelegenheden werden door Berlijn in principe gezien als een 

zaak die hen niet aanging. Alleen wanneer er concrete Duitse belangen gemoeid waren bij 

conflicten, zoals in de katoenindustrie van Cilicië en de aanleg van de Bagdad-spoorlijn, 

traden de Duitsers op. Van de verschillende naties binnen Turkije werd door de Duitse 

vertegenwoordigers verwacht en verlangt dat zij zich loyaal op bleven stellen ten aanzien van 

hun legitieme overheersers. Duitse vertegenwoordigers konden dit natuurlijk zelf niet 

afdwingen, maar het betekende wel dat de Duitse ambassade zich principieel achter het beleid 

van de regering van de sultan schaarde, hoe dat er ook uitzag. 

 Dit betekende echter niet dat de Duitse ambassade zich zonder commentaar neerlegde bij 

de hardvochtige behandeling van de Armeniërs. Het excessieve geweld waarmee de Turken in 

de jaren 1894-1896 en later in 1909 in Adana tegen de Armeniërs optraden, riep internationaal 

tot heftige verontwaardiging op. De Duitsers konden zich hier niet automatisch achter scharen 

zonder zelf gezichtsverlies te lijden en daarom werd halfslachtig ten gunste van de Armeniërs 

soms protest aangetekend. Daar dit echter niet uit humanitaire overwegingen of een diepe 

overtuiging van de morele onjuistheid van het beleid van de sultan werd gedaan, werd er ook 

weer even zo snel afstand genomen van deze protestresoluties. Uiteindelijk namen de 

Armeniërs een zijdelingse positie in voor het Duitse rijk. Deze „laissez faire‟-houding vloeide 

niet zozeer voort uit minachting van de Armeniërs als een waardeloos en inferieur volk, maar 

eerder uit theoretische desinteresse en strategisch afstand bewaren van conflicten die al te 

gauw escaleerden tot internationale crises. 
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4 
 

‗EEN TURKSE AANGELEGENHEID‘, 1914-1916 

 

 
e Duitse regering en legerstaf hebben naast het Jong-Turkse regime zelf de meeste 

kritiek te verduren gehad over hun betrokkenheid bij de Armeense deportaties van 1915-

1916 en de apathie die ze daarbij tentoonspreidden. In moreel opzicht zou de positie van het 

Duitse leger nauwelijks kunnen worden gerechtvaardigd. De specifieke interesse voor deze 

betrokkenheid bij de Armeense Genocide kan worden teruggeleid tot de Processen van 

Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog, toen de Geallieerden een langere traditie van Duitse 

militaire agressie en massamoord trachtten te ontwaren uit de Duitse geschiedenis van de 

twintigste eeuw. Het startpunt voor deze ‗zwarte legende‘ was 1914 en de Armeense 

Genocide werd aangedragen als de eerste aanzet van Duitse genocidale tendensen. De Duitse 

generale staf zou samen met de Jong-Turken de deportaties van de Armeniërs mogelijk 

hebben gemaakt – of zelfs unilateraal na hebben gestreefd (het Jong-Turkse regime heeft 

sinds de oorlog zelf ook actief aan deze verdachtmaking bijgedragen).
182

 Tegen de 

achtergrond van de latere Duitse geschiedenis is de waardering van de Duitse positie in de 

Genocide aanzienlijk vertekend geraakt. De sterk veroordelende toon en beschuldigingen 

klinken nog altijd door in de werken van zulke historici als Dadrian, Christoph Dinkel, 

Wolfgang Gust en Artem Ohandjanian. 

 Een nadere analyse van de positie van Duitse militairen in het Ottomaanse rijk laat echter 

een minder eenduidig beeld zien.
183

 Waren de Duitsers wel in staat om eigenhandig een 

genocidale politiek uit te voeren en welke belangen zouden daarmee gediend zijn? Waren de 

Duitsers wel een uitzonderlijk geval als Europese grootmacht die op Turks gebied een 

specifiek – pragmatisch – beleid navolgden ten opzichte ven de minderheden in het rijk?  

 De vorige hoofdstukken hebben de positie van de Armeniërs volgens de politiek van de 

Ententemachten en Duitsland uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt de doorwerking van deze 

processen in oorlogstijd behandeld die de Duitsers dwongen hun afzijdige stelling in te 

nemen, waarvoor ze destijds en later sterk zijn bekritiseerd. 

 

 

I. TURKIJE KIEST PARTIJ 
 

Wat ten aanzien van het idee van de Armeense Genocide als een vooropgezet en lang 

voorbereid plan vaak over het hoofd wordt gezien, is het feit dat het in de zomer van 1914 nog 

niet duidelijk was of het Ottomaanse rijk überhaupt aan de oorlog deel zou nemen. De 

jarenlange nauwe samenwerking leidde pas in juli 1914 tot het eerste aanbod van Enver Pasja 

tot een volwaardige Turks-Duitse alliantie. Deze werd aanvankelijk halfslachtig door de 

Duitse regering onthaald: hoeveel hadden ze nu aan de Turken die ze enkel met veel tijd, 

moeite en geld konden hervormen tot een effectieve legermacht en die tot nu toe alleen maar 
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gebied hadden verloren? Bij deze onderhandelingen greep Wilhelm II echter persoonlijk in en 

rakelde de strategie van de wereldwijde jihad weer op als doorslaggevend argument om de 

alliantie te sluiten.
184

 Nu het dan werkelijk tot oorlog zou komen, was Duitsland zeer goed 

gediend met iedere uitbesteding van gevechten aan een ‗fanatieke islamitische legermacht‘. 

Dat zou de investering in het omkopen van emirs en stammenleiders in het gehele Midden-

Oosten naderhand ruimschoots terugbetalen. 

 Doelbewust hadden de Jong-Turken nog niet onmiddellijk deze alliantie formeel 

vastgelegd, in afwachting van een eventueel hoger aanbod van de Ententemogendheden.
185

 

Ambassadeur Wangenheim wist pas op 2 augustus een verdrag met Enver overeen te komen. 

Het was een diplomatieke overwinning voor Enver die – tot grote ergernis van Berlijn – zich 

niet verplichtte om Duitsland militair te ondersteunen, maar andersom werden de Duitsers wel 

verplicht om de Turken bij te staan tegen een mogelijke aanval van Rusland.  

 De alliantie was geen vanzelfsprekende aangelegenheid: er waren gegronde redenen voor 

Turkije om neutraal te blijven en de roep daarom leefde in de Ottomaanse samenleving sterk. 

Er was zelfs enige tijd sprake van toenadering tot aartsvijand Rusland en de Britten die het 

regime met hoogdravende toezeggingen uit de oorlog wilden houden. Turkije ging de oorlog 

niet met het populaire enthousiasme tegemoet dat met de andere Europese grootmachten werd 

geassocieerd. De oorlogsalliantie was een product dat grotendeels toe kan worden geschreven 

aan de pro-Duitse factie in het CUP, onder leiding van Enver.
186

 

 De Turken kwamen er algauw achter dat de Entente in militair opzicht sterker was dan 

aanvankelijk was geschat. Enver kondigde voor het moment een gewapende neutraliteit af, 

waarmee Duitse militaire acties en het organiseren van een jihad vertraging opliep. In de 

eerste weken van de oorlog wachtte het Jong-Turkse regime nog weifelend het verloop van de 

oorlog af. Wellicht kon er een afzonderlijke alliantie met Groot-Brittannië worden gesloten? 

In de maanden september en oktober vond er een diplomatieke oorlog in Istanbul plaats 

tussen de Britten onder leiding van Sir Louis Mallet enerzijds – die de Turken zoveel 

mogelijk neutraal wilden houden – en Liman von Sanders anderzijds. Ondanks de gewapende 

neutraliteit werd het in toenemende mate duidelijk aan welke zijde de Turken het conflict 

ingingen en de aankomst van Duitse treinstellen op 17 en 21 oktober 1914 volgeladen met 

gouden Turkse ponden bracht het Ottomaanse rijk definitief in de oorlog aan de zijde van de 

Centrale Machten.
187

 De Duitsers richtten in Turkije toen het NfdO (de Nachrichtenstelle für 

den Orient, de Informatiedienst voor het Oosten) op die de Duitse Midden-Oostenpolitiek 

organiseerde en werd geleid door Duitse en Zwitserse oriëntalisten. De NfdO was direct 

belast was met het instigeren van de jihad in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en 

verantwoordelijk voor de publicatie en distributie van panislamitische, pro-Duitse en ook 

antichristelijke propaganda gericht tegen de Entente.
188

 

 

 

II. ‗AFREKENING‘ EN ARMENOFOBIE 
 

De Armeense gemeenschap hanteert 24 april 1915 als de datum waarop de Armeense 

Genocide formeel begon en jaarlijks wordt deze dag als zodanig herinnerd. Wanneer de 

genocide als georganiseerd beleid begon, is echter niet exact vast te stellen. Zoals ook het 

geval is met andere zuiveringen en genocidale massavervolgingen is er geen definitief 
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document ondertekend waarin opdracht werd gegeven tot genocide. Zoals in de Inleiding al is 

gesteld, is genocide een begrip dat ex post facto aan een gewelddadige episode wordt 

toegekend en er was eerder sprake van een geleidelijk escalerend verloop, dan van een 

rigoureus gevallen besluit.  

 Spanningen en onlusten die al sinds 1913 en 1914 sluimerden, vloeiden uit tot het eerste 

gewelddadige incident in Dörtyol in februari 1915. Naar aanleiding hiervan nam Enver op 27 

februari het besluit om de ruim 200.000 Armeniërs in het Ottomaanse leger vanwege het 

gevaar voor desertie te ontwapenen. De eerste grootschalige deportatie van Armeense niet-

militairen vond in maart te Zeitun plaats, wat gevolgd werd door aanzienlijke slachtpartijen 

onder de Armeens bevolking alhier. Het was echter de opstand in Van in april die het CUP 

ertoe bracht om de Armeniërs als interne, gezagsondermijnende factor volledig uit te roeien 

middels deportaties naar de Syrische woestijn.
189

 De eerste genocidale (en niet langer 

uitsluitend strategische) deportatie vond in juni 1915 plaats vanuit Erzurum. Binnen enkele 

weken werd deze opgevolgd door deportaties vanuit Shabin-Karahissar en daarna door 

nieuwe vanuit Adana, Erzurum, Diyarbakır, Aleppo en Mosul. In de loop van juni en juli 

waren deze regionale maatregelen een algemeen en gesystematiseerd beleid geworden.
190

 

 Aanvankelijk trachtten de Duitse militairen nog het beste van de Turken te geloven. 

Officieren en diplomaten spraken in hun correspondentie aanvankelijk nog over ‗deportaties‘ 

en ‗executies‘, wat geen opzienbarende verschijnselen waren in oorlogstijd. Toen de 

ontsteltenis inzette over wat de ‗deportatie‘ feitelijk inhield, werd vanaf juli nog uitsluitend 

naar de vervolgingen gerefereerd als het ‗vernietigen‘ (vernichten) en ‗systematisch 

afslachten‘ van Armeniërs.
191

 De meeste officieren met hoge connecties in het CUP begrepen 

dat dit een doelbewust beleid van het Jong-Turkse regime was, of in ieder geval van een groot 

segment van de Jong-Turkse bureaucratie en de Ittihadistische Partij. Talât Pasja maakte er 

geen geheim van dat hij de vernietiging van de Armeniërs middels deportaties en 

dodenmarsen door de Syrische woestijn verwelkomde en hoogstpersoonlijke steunde.
192

 Op 

sommige gelegenheden veroordeelde hij de wandaden publiekelijk om geen argwaan te 

wekken bij buitenlandse diplomaten, maar ondertussen zette hij de organisatie van de 

deportaties onverminderd voort.
193

 

 Naast de Speciale Organisatie van milities en gewapende niet-legereenheden, was de 

Iskânı Aşâyir ve Muhacirin Müdiriyyeti – het „Directoraat voor de Vestiging van Stammen en 

Immigranten‟ dat onder Talâts ministerie van Binnenlandse Zaken viel – onder leiding van 

Şükrü Kaya, belast met de deportaties van de Armeense bevolking. De Speciale Organisatie 

had echter het grootste aandeel in de verkrachtingen, martelingen en slachtingen. Dit orgaan 

werd aanvankelijk ook door de Duitsers gereorganiseerd, maar niet met het doel waarvoor de 

Turken de Speciale Organisatie in het leven hadden geroepen. De Duitsers stelden zich de 

Speciale Organisatie eerder voor als een guerrillabeweging tegen een vijandelijke 

infiltratiemacht dan een etnische zuiveringsbrigade.
194

 Niettemin is deze connectie door 

verschillende historici ook aandragen als een reden om de Duitsers direct verantwoordelijk te 

houden voor de opleiding van de daders in de Genocide. 

 

                                                      
189

 Mann, The Dark Side of Democracy, pp. 145-148. 
190

 McMeekin, The Berlin-Baghdad Express, p. 242. McMeekin voegt eraan toe dat er vanuit legaal oogpunt 

feitelijk geen sprake was van ‗deportatie‘, omdat de Armeniërs niet over de grenzen werden weggevoerd, maar 

binnen het Ottomaanse rijk bleven. Strikt genomen was er wel sprake van ‗relocatie‘ of ‗verplaatsing‘, maar deze 

bewoording die het CUP zelf gebruikte, werd door Duitsers en andere critici misleidend en schijnheilig bevonden. 
191

 Dadrian, ‗The Armenian Question and the Wartime Fate of the Armenians as Documented by the Officials of 

the Ottoman Empire‘s World War I allies: Germany and Austria-Hungary‘, pp. 59-85, aldaar 72. 
192

 Saupp, Das Deutsche Reich und die armenische Frage 1878-1914, p. 225. 
193

 Mann, The Dark Side of Democracy, p. 153. 
194

 Bloxham, The Great Game of Genocide, p. 119. 



 
56 

In de beschuldigingen van de Duitsers als medeplichtigen in de Armeense genocide is vaak 

gewezen op de anti-Armeense sentimenten die verschillende van de Duitse officieren zouden 

hebben gekoesterd. Een van de meest beruchte uitingen hiervan werd in augustus 1915 door 

Wilhelm Souchon, schout-bij-nacht van de Duitse keizerlijke vloot, gedaan en was volgens 

historici zoals Dadrian, Dinkel en Ohandjanian tekenend voor de algemene Duitse houding: 

 

“Het zal een verlossing zijn voor Turkije, wanneer het met de laatste Armeniër heeft 

afgerekend; het zal bevrijd zijn van ontwrichtende bloedzuigers.”
195

 

 

Ook bij ambassadeur Wangenheim is erop gewezen dat hij een enorme minachting koesterde 

voor Armeniërs.
196

 Hij reageerde nonchalant op de ‗excessen‘ met de Armeniërs die naar zijn 

inziens doelbewust waren uitgelokt door de Armeniërs en geloofde de beschuldigingen die de 

Turken hem aandroegen: ook naar zijn mening waren het allemaal verraders die gemene zaak 

maakten met de Russen. Toen Duitse officieren melding maakten van de desertie van 

Armeense soldaten die vervolgens hun Turkse kameraden aanvielen, stelde Wangenheim 

laconiek dat dit zelfs niet ongewoon was in ‗geciviliseerde landen‘ (waartoe Turkije 

klaarblijkelijk niet werd gerekend).
197

  

 Deze anti-Armeense houding is vaak aangenomen als een vaststaand bewijs van Duitse 

steun en medewerking in de uitvoer van de genocide, hoewel daartussen geen direct causaal 

verband bestaat. Ook de uiterst onsympathieke houdingen van hooggeplaatste officieren zoals 

Fritz Bronsart von Schellendorf (stafchef van de Ottomaanse landmacht), Otto von Feldmann 

(hoofdcommandant bij het Generaal Hoofdkwartier) en Felix Guse (stafchef van het 

Ottomaanse Derde Leger) zijn geen bewijs dat ‗alle Duitsers tot op het hoogste niveau‘ 

instemden met de genocide, zoals Dadrian concludeert. Dit gaat ook voorbij aan het feit dat 

het Duitse superioriteitsgevoel zich ook tegen de Turken zelf kon keren: niet zelden werden 

Turken, Koerden of Armeniërs over een kam gescheerd. Soms spraken Duitse officieren hun 

waardering uit over de Armeniërs, terwijl de Turken of Koerden werden neergezet als 

onhandelbare, achtergestelde wilden. ‗Armenofobie‘ ging zeker niet ten koste van de breed 

gedragen, Europese minachting voor ‗Aziatische volkeren‘.
198

 

 

 

III. REACTIES VANUIT DE STRATEGISCHE IMPERATIEF 
 

1. Strategische interpretaties 

 

De Duitse Armenofobie kan beter begrepen worden tegen de achtergrond van Envers mislukte 

wintercampagnes van 1914-1915 in de Kaukasus (welke Liman von Sanders sterk had 

afgeraden). Tegen de achtergrond van de angst voor een ondermijnende ‗vijfde colonne‘ lag 

de Armeense bevolking als eerste voor de hand als schuldigen. De Turken leverden het nodige 

bewijsmateriaal om tegenover de Duitse militairen de deportaties te kunnen rechtvaardigen.
199

 

Goltz – teruggekeerd naar het Ottomaanse leger nadat hij in 1914 als militaire gouverneur van 

België had gediend – had Enver aanbevolen om een selecte groep Armeniërs in de buurt van 

het front te deporteren, vanwege het risico van revolte. Enver stemde hier met graagte mee in: 

hij had nu de impliciete toestemming van zijn Duitse militaire adviseur voor de deportaties. 
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Toen Enver het bevel tot deportatie aan Goltz doorzond, stemde deze in. Dadrian heeft dit 

aangegrepen als vaststaand bewijs dat Goltz de centrale eindverantwoordelijke was van het 

Duitse leger waar het steun en instemming met de Genocide betrof. Dit is echter, zoals Isabel 

Hull heeft gesteld, een overtrokken conclusie: Goltz stemde namelijk in met deportaties en 

niet met de massamoord die er later – buiten zijn eigen vermogen om – uit voortvloeide.
200

 

Net als Bloxham stelt Hull dat Goltz tot de officieren behoorde die instemden met de 

deportaties als militaire noodzakelijkheid, zonder op dat moment te beseffen wat hier de 

grotere implicaties van waren. 

 Officieren zoals Goltz waren ook in aanzienlijke mate afhankelijk van Turkse inlichtingen 

over de Armeense bevolking en hun activiteiten gedurende de oorlog en vertrouwden volledig 

op de informatie die hen door de Jong-Turken werd aangereikt. Niet zelden werden daarin de 

rollen omgedraaid, met Armeense agressors die weerloze moslims wreed afslachtten. Het 

Duitse onbegrip ten aanzien van de Armeniërs nam door deze indirecte en sterk gefilterde 

informatieverstrekking alleen maar verder toe en de officieren van de militaire missie 

meenden dat zij op basis van de hun aangedragen informatie niet hoefden te twijfelen aan de 

noodzaak van de deportaties.
201

 Het was vanuit Duitse optiek gezien ook geloofwaardig: het 

was bekend dat de Russen de Armeniërs trachtten op te zetten tegen de Turken met beloften 

van onafhankelijkheid en autonomie en ook mogelijk bewapenden. 

 Uit de correspondentiestukken van de ambassade in Istanbul komt voortdurend terug dat de 

deportaties enkel op grond van deze militaire noodzakelijkheid door de Duitsers werden 

aanvaard, maar toen de deportaties bevolkingsgroepen betrof die nauwelijks een militaire 

dreiging of obstakel waren, tekenden ook de Duitse vertegenwoordiging protest aan. Hieruit 

blijkt het duidelijkst hoe nevelig de grens tussen deportatie en regelrechte genocide was: de 

intenties van de Duitsers enerzijds en het CUP anderzijds, zijn in dit opzicht van 

doorslaggevend belang. ‗Deportatie‘ hoefde voor de Duitsers geen massamoord te betekenen. 

Dit was een vorm van demografische huishouding, een oplossing op een voorgesteld 

probleem: evakuieren, zoals ook aan het Westfront in België en Frankrijk werd gedaan.
202

 De 

grootschalige verplaatsingen van de Koerden bijvoorbeeld – van zichzelf al een nomadisch 

volk – waren verre van dodelijk.
203

 

 Het maxime van militaire noodzakelijkheid kon Duitse officieren aan de ene kant 

vrijwaren van betrokkenheid bij etnische zuivering of genocide, maar aan de andere kant ook 

bewijs zijn van inmenging bij meer algemene vormen van interne repressie die gemakkelijk 

escaleerden tot heuse bloedbaden. In september en oktober 1915 was er sprake van een 

Armeense revolte in Urfa die de interne veiligheid van Syrië en Cilicië bedreigde. Hier werd 

een gewelddadige repressie op de Armeniërs losgelaten door kapitein Eberhard Wolffskeel 

von Reichenberg, chef-staf van het Vierde Ottomaanse Leger: hoewel het hier dus strikt 

genomen om het neerslaan van een rebellie ging, werd Wolffskeel von Reichenberg sindsdien 

wel als aanstichter gezien van genocide. Dit is in feite een misinterpretatie, omdat Wolffskeel 

niet bewust uit was op het ‗uitroeien‘ van ‗Armeniërs‘, maar het neerslaan en bestraffen van 

rebellen. Voor de slachtoffers zelf maakte het misschien weinig uit of ze nu uit militaire 

noodzaak werden gedood of omdat ze nu eenmaal Armeniërs waren, maar voor een begrip in 

de Duitse positie is dit een cruciaal verschil in intentie.
204
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2. Morele verharding 

 

Onder de druk van de stagnatie aan de fronten ondervonden de Centrale Machten vanaf april 

1915 een morele verharding ten aanzien van de behandeling van bezette bevolkingsgroepen. 

Zowel in Russisch Polen als in België waren de Duitse legers op onverwacht hardnekkig 

verzet gestoten. In Rusland was sprake van extreme wreedheden tegen de bevolking en Duitse 

krijgsgevangenen. In maart 1915 was Oostenrijk-Hongarije terminaal verzwakt geraakt en 

waren Bulgarije en Roemenië – potentiële geallieerden voor Duitsland – nog neutraal. Er was 

in het Centrale blok daarmee een verzwakking opgetreden en stafchef Erich von Falkenhayn 

voorspelde correct dat de Geallieerden daarom wellicht een doorbraak zouden forceren in de 

Dardanellen, waarmee de alliantie fataal zou worden gespleten. Deze aanval, de Slag van 

Gallipoli, brak uit in het voorjaar van 1915 en leidde van een dreigende nederlaag in een 

significante overwinning voor de Ottomaanse en Duitse legers.
205

 Het is geen verrassing dat 

de eerste vervolgingen van de Armeniërs en Grieken plaatsvonden op het moment dat de 

dreiging van deze doorbraak in de lucht hing: de oorlog in de Kaukasus was al in volle gang 

en in het voorjaar van 1915 werd zelfs de hoofdstad Istanbul bedreigd. Dat de Grieken en 

Armeniërs hierbij de Geallieerden tot dienst zouden zijn, stond voor de Turken zonder meer 

vast en de Duitse legerstaf nam dit ook aan. Tegen de achtergrond van al deze reële militaire 

omstandigheden kan het Duitse antwoord op de Armeense lotgevallen dus het best worden 

geplaatst: er was nu een urgent moment aangebroken in de oorlog waarop extreem 

draconische maatregelen niet snel op kritiek zouden stuiten vanuit het eigen kamp of dat van 

geallieerden. 

 

3. Verschillende posities, verschillende reacties 

 

Het maakte een aanzienlijk verschil uit waar de Duitse officieren zich precies ophielden in 

Turkije, ten tijde van de deportaties en welke positie zij bekleedden. De generale staf in 

Istanbul en de ambassades die het dichtst bij de Jong-Turken stonden en met Enver en Talât 

de nauwste betrekkingen onderhielden, vernamen uit eerste hand wat de intenties en 

rechtvaardigingen waren tot de deportaties, zonder een indruk te krijgen van de exacte 

uitvoering hiervan. De eerdergenoemde officieren Guse, Feldmann en Bronsart waren niet 

direct op de hoogte van de omvang en implicaties van de Armeense deportaties en bleven zich 

anti-Armeens opstellen, zonder te weten waar hun instemming toe leidde. Dit sluit ook aan bij 

Manns these dat de mate van fanatisme onder de uitvoerders van vervolging gelijkstaat aan de 

afstand van de feitelijke uitvoer: hoe hoger de officieren in rang stonden, hoe minder direct zij 

in aanraking kwamen met de wandaden ‗in de praktijk‘ en zich daar dus ook van af konden 

sluiten. Wroegingen en weifeling vonden ook in het geval van de Armeense Genocide 

nadrukkelijk meer plaats onder degenen die de vervolgingen uit eerste hand vernamen (en die 

dus ook soms heimelijk steun verleenden aan de gedeporteerden). De Jong-Turkse leiders en 

Duitse officieren in Istanbul vernamen hooguit indirect en vaak pas zeer laat wat er zich in de 

provincies afspeelde. De oorlogsdeportaties waren voor deze groepen officieren vooral een 

theoretische en technische aangelegenheid dat een hoger doel diende ondanks de directe 

consequenties.
206

 

 Goltz en luitenant-generaal Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein (de Duitse generaal 

die belast was met de voorbereidingen van de Ottomaans-Turkse aanval op het Suezkanaal en 

                                                      
205

 Herwig, The First World War: Germany and Austria-Hungary, 1914-1918, p. 154. 
206

 Mann, The Dark Side of Democracy, pp. 23-30 en passim. 



 
59 

een enthousiaste voorstander was van de Turks-Duitse jihad)
207

 daarentegen waren op het 

moment van de vervolgingen in Syrië, het ‗eindstation‘ van de gedeporteerden. Zij vernamen 

daarmee uit eerste hand wat er van de verdreven Armeniërs terechtkwam en welke 

consequenties de enorme toestroom van ontheemde en ernstig verzwakte vluchtelingen had op 

de al zeer gespannen lokale omstandigheden en de infrastructuur. De Duitse 

spoorwegbeambten en ingenieurs van de Bagdad-spoorlijn keken langs de zijlijn toe: hun 

treinen en spoorwegen werden gebruikt als hoofdverbindingen en routes van de dodenmarsen 

en de treinstations veranderden soms in heuse doodskampen en vernamen dus ook direct 

welke consequenties de vervolgingen hadden voor de infrastructuur. 

 

 

IV. SCHULD AFSCHUIVEN, BAGATELLISERING EN CENSUUR 
 

Een van de belangrijkste facetten die de Duitse betrokkenheid in een zeer slecht licht heeft 

gezet, was het besluit om iedere berichtgeving over de Armeense deportaties in de Duitse 

media te censureren. Dit heeft de beschuldigingen van Duitse eindverantwoordelijkheid 

verder aangewakkerd, maar ook historici en politici – zowel Duitsers als anderen – die 

erkennen dat de verantwoordelijkheid enkel en alleen bij de Jong-Turken zelf ligt, beamen dat 

dit besluit de Duitse zaak zeer slecht heeft gedaan.  

 Het nieuws van de vervolgingen dat de Jong-Turken aan de Duitse vertegenwoordigers 

hadden toevertrouwd, drong uiteindelijk tot de regering te Berlijn door.
208

 Hier werd besloten 

om de Turken niet te hinderen in de vervolgingen, gezien er veel gewicht werd gehangen aan 

het argument van strategische deportatie. Zodra het nieuws van de Armeense deportaties via 

onofficiële kanalen en de kritische geschriften van Lepsius ook het bredere Duitse publiek 

bereikten, waren de reacties hiervan gemengd. De massamoorden door de Turken en de 

Koerden werden weliswaar zonder meer veroordeeld, maar er werd ook gevoeld dat een 

geallieerde in oorlogstijd niet zomaar terecht mocht worden gesteld. Verontwaardiging 

heerste er zeker, maar de druk van de oorlog op de maatschappij en de hoofdstroom van 

berichten van de verschillende hoofdfronten maakten dat het nieuws van de Armeense 

vervolgingen danig ondergeschoven raakte. Voor het Duitse publiek was er op dat moment 

meer directe belangstelling voor de slagvelden in Oost-Europa, België en Noord-Frankrijk. 

Hierbij keert tevens het idee terug van ‗het rookgordijn van Verdun‘ waarachter de Armeense 

massamoorden plaats konden vinden. 

 Het besluit om de massamoorden actief te censureren werd genomen op 7 oktober 1915 en 

dient ook in context te worden gezien om goed te worden begrepen. Het was in eerste 

instantie een pragmatische en propagandistische maatregel, bedoeld voor het thuisfront. 1915 

zag de reeds genoemde consolidatie van de fronten in Oost-Pruisen en noordelijk Frankrijk 

waardoor de oorlogsvoerende partijen – zowel leger als maatschappij – moreel verhardden en 

het oorlogsenthousiasme omsloeg in vermoeienis. Berichtgeving over de misdaden door de 

Turkse autoriteiten zou een ernstige aanslag op het moreel vormen en de oorlogsalliantie 

onnodig in gevaar brengen. Het was daarom imperatief om de Duitse naam zoveel mogelijk te 

vrijwaren van de suggestie van betrokkenheid. Afwisselend werden de deportaties genegeerd 

of gebagatelliseerd. Eugen Mittwoch, de oriëntalist die aangesloten was bij het NfdO, 

ontkende de massamoorden bijvoorbeeld niet, maar bekritiseerde de ‗overdrijvingen‘ ervan in 

de Duitse media.
209

 Er lag in feite niets intrinsiek anti-Armeens achter de censuur zelf.
210

 Het 

was een zuiver pragmatisch besluit, maar daarmee ontliep het natuurlijk niet de scherpe 
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veroordelingen en irritaties van initiatiefnemers of missionarissen zoals Lepsius.
211

 

Aansluitend hierop werd de verantwoordelijkheid van de deportaties in Duitsland ook de 

Turken zelf en de Ententemogendheden (vooral Rusland) toegeschoven. Hieraan lagen de 

Russische toenaderingspogingen tot Armeense politieke leiders ten grondslag die weliswaar 

plaatsvonden, maar nooit van de grond kwamen. Hierover zal in Hoofdstuk 6.1.1 meer 

worden gezegd. 

 Censuur van deportaties in het kader van de oorlog was ook geen uitsluitend Duits besluit. 

Ook de Russen werden beticht van het bagatelliseren van wandaden tegen de joodse 

bevolkingsgroepen. In de Ententepropaganda werd de Duitse censuur echter dankbaar 

uitgebuit als een zeer zwaar vergrijp en als bewijs van medeplichtigheid. Problematisch 

hierbij was ook het ontstaan van een anti-Duitse fluistercampagne in Turkije zelf die de 

schuld van de Armeense Genocide volledig op Duitse rekening bracht. De Duitsers zouden 

het CUP de deportaties opgelegd hebben. Geruchten waren krachtige en hardnekkige middelen 

van verdachtmaking die zich over alle segmenten van de bevolking verspreidden. Hoewel het 

CUP ongetwijfeld betrokken was bij deze heimelijke aanval op hun bondgenoot, trachtte de 

Turkse regering zelf deze suggesties zoveel mogelijk te ontkrachten, niet alleen omdat de 

alliantie daarmee onder druk zou komen te staan, maar ook omdat het zou veronderstellen dat 

de Duitsers almachtig waren in een Turkije dat juist geen buitenlandse inmenging 

tolereerde.
212

 

 

 

V. DE INVLOED VAN ENTENTEPROPAGANDA 
 

De aard van de relatie tussen de Turken en Duitsers is onder invloed van de 

Ententepropagandacampagnes ingrijpend en blijvend vertekend geraakt. De uitwerking 

hiervan kan als effectief beschadigend worden beschouwd. Het Duitse leger werd al sinds het 

begin van de eerste deportaties neergezet als de instigatoren en eindverantwoordelijken – of in 

ieder geval als medeplichtigen – wat aansloot op de breed gedragen karikatuur van de 

‗Verschrikkelijke Hun‘ en ook op het Eurocentrische paradigma van Turkse, ‗Aziatische‘ 

onkunde in het organiseren van een grootschalig genocidaal proces.
213

 Zoals de memoires van 

de Amerikaanse ambassadeur Morgenthau suggereren, werd het hele concept van ‗deportatie‘ 

als te modern en te technisch bevonden om intrinsiek Turks te kunnen zijn. Ook volgens de 

Amerikaanse missionarissen Ussher en Knapp stond het in 1917 zonder meer vast dat de 

Pruisische regering de deportaties had gepland. Zoals vaker waren deze stellingen niet 

gebaseerd op een betrouwbare bron, maar op de veronderstelling dat de Turken eenvoudigweg 

niet in staat zouden zijn tot een dergelijke onderneming.
214

 

 De oriëntalistische laatdunkendheid over Turkse capaciteiten kan als de centrale spil 

worden beschouwd in de anti-Duitse propaganda. In de retoriek van de Ententepropaganda 

keert voortdurend het idee terug dat het Turkse leger – zoals overigens ook het Oostenrijk-

Hongaarse – een militair kadaver was waaraan Duitsland vastgebonden zat. De 

zelfstandigheid van het Turkse leger werd grondig en structureel onderschat: de Ottomaanse 

strijdkrachten zouden louter uit Koerden, Circassiërs en ‗basji-bozoeks‘ (huurlingen die sinds 

de Bulgaarse Aprilopstand een reputatie hadden opgebouwd van extreme wreedheid en 

bandeloosheid) bestaan en de paar gereguleerde eenheden die er waren, zouden volledig onder 
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Duitse controle staan. Het Duitse leger, met haar reeds opgebouwde imago van een efficiënte 

en geavanceerde legermacht, werd ten aanzien van de Turken neergezet als de feitelijke macht 

die het Ottomaanse rijk onder haar controle had via de pro-Duitse Jong-Turken onder leiding 

van Enver. Duitsland werd neergezet als de dominante macht in Turkije die onscrupuleus 

militaristisch handelde en ernaar streefde om ‗de Armeense economische competitie‘ 

definitief uit te bannen.
215

 

 De memoires van de Amerikaanse ambassadeur Morgenthau zijn ondanks zijn 

rechtstreekse observaties duidelijk vooral van propagandistische waarde gebleken en dienen 

daarom met enige reserve te worden gelezen. De Duitse betrokkenheid in de Armeense 

deportaties werd niet alleen in verband gebracht met een voorgestelde ‗Germaansheid‘ achter 

systematische massamoord, maar ook met de oorlog in het algemeen. Vooral in het Britse rijk 

werden pro-Armeense berichtgevingen niet alleen gebruikt om Duitsland zwart te maken, 

maar ook om de Verenigde Staten aan de zijde van de Entente in de oorlog te betrekken. 

Volgens Morgenthau was de Armeense Genocide geen unicum in de Duitse strategie: 

 

“Usedom [admiraal Guido von Usedom] made no attempt to justify them; neither did he 

blame the Turks. He discussed the whole thing calmly, dispassionately, merely as a 

military problem, and one would never have guessed from his remarks that the lives of a 

million human beings had been involved. He simply said that the Armenians were in the 

way, that they were an obstacle to German success, and that it had therefore been 

necessary to remove them, just like so much useless lumber. He spoke about them as 

detachedly as one would speak about removing a row of houses in order to bombard a 

city.”
216

 

 

Henry Morgenthau, 1915 

 

Dit was geen uitzonderlijke lastercampagne: gedurende de oorlog voerden de Centrale 

Machten en de Entente voortdurend propagandaoorlogen. De Duitsers legden zo op hun beurt 

weer de sterke nadruk op de Russische wandaden in Oost-Europa tegen de joden. Ook 

Frankrijk maakte op eigen initiatief dankbaar gebruik van de Armeense deportaties om 

Duitsland kwalijk neer te zetten. De Duitsers antwoordden in hun propagandataal door te 

benadrukken wat de Duitsers juist deden om de Armeniërs te helpen en legden de schuld voor 

de deportaties indirect bij de Entente, want zij zouden de Armeniërs opgezet hebben tegen 

hun legitieme Turkse overheersers en daarmee hun lot hebben bezegeld.
217

 

 In de propagandistische retoriek van de Entente werd een grote contradictie over het hoofd 

gezien en dat was het feit dat het Ottomaanse rijk werd geregeerd door een principieel 

xenofobische factie Jong-Turken. Ook de Duitsers waren op de eerste plaats buitenlanders 

voor de pasja‘s, zelfs naar de mening van pro-Duitse CUP-leden zoals Enver. De 

hervormingen in het leger en de bureaucratie en ook de aanleg van de Bagdad-spoorlijn 

stonden waar het voorheen Abdülhamid II en nu de Jong-Turken betrof, louter ten dienst van 

de Turken en hun eigen modernisering en ‗verwestering‘.
218

 De pasja‘s hielden er serieus 

rekening mee dat zij in de toekomst hun oorlog voort zouden zetten tegen Duitsland en 

Oostenrijk-Hongarije en wellicht ditmaal zelfs met de hulp van Frankrijk of Groot-

Brittannië.
219
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VI. DE BLIJVENDE AARD VAN DE BESCHULDIGINGEN 
 

In de laatste vijftien jaar hebben verschillende historici de notie van Duitse 

verantwoordelijkheid achter de deportaties weer opgerakeld, zoals Ohandjanian
220

 en Dinkel. 

Dinkel schreef dat de deportaties ‗geen zuiver Turkse oplossing‘ waren, maar door de Duitse 

officieren werden aanbevolen en zelfs als noodzakelijk werden afgedwongen.
221

 Naast Goltz 

wordt ook luitenant-kolonel Otto von Feldmann door hen aangehaald als een van de 

belangrijkste instigatoren die de Turken adviseerde om de Armeniërs in bepaalde gebieden 

achter het front te deporteren: dat betekende dus echter niet de gehele Armeense bevolking en 

ook geen uitroeiing.  

 Volgens Mann waren de Ententemachten niet in staat om de Armeniërs bijstand te 

verlenen tijdens de oorlog: het Midden-Oostenfront was voor de Geallieerden op dat moment 

van secundair belang, vergeleken met de fronten in Oost-Europa en Noord-Frankrijk. 

Daarmee zou volgens hem directere verantwoordelijkheid bij de Duitsers en Oostenrijkers 

komen te liggen, zeggende dat Duitsland de enige geallieerde was die de Turken tegen hadden 

kunnen houden.
222

 Dadrian is het verst gegaan in zijn beschuldigingen van de Duitse 

officieren en heeft hier een volledig werk aan gewijd, waarvoor hij de nodige kritiek te 

verduren heeft gehad. Zijn conclusie is dat Duitse officieren 

 

“(...) who one way or another participated in consultations or deliberations leading up 

to the decision to deport the Armenians are liable to the charge of co-conspirators, 

especially Marshal Wilhelm Leopold Colmar Freiherr von der Goltz and Lieutenant 

Colonel Feldmann.”
223

 

 

Er kleven een aantal sterke bezwaren aan Dadrians conclusie. Feldmann kan voor sommige 

van de deportaties verantwoordelijk worden gehouden, maar van een kwaadwillende 

‗samenzwering‘ was nauwelijks sprake. Hetzelfde kan gesteld worden voor luitenant-kolonel 

Sylvester Böttrich, liaisonofficier tussen de staf van de Bagdad-spoorlijn en de Ottomaanse 

generale staf die min of meer in het voorbijgaan zijn handtekening plaatste onder een 

communiqué waarin de ‗relocaties‘ van de Armeense bevolking ‗gradueel en ordelijk 

dienden‘ te verlopen. Dadrian heeft dit buitenproportioneel opgeblazen als een bewijs van 

Duitse betrokkenheid ‗tot op het hoogste niveau‘. De Jong-Turken hadden het document in 

kwestie bewaard om de Duitsers mee te chanteren en – ironische genoeg – wordt het nog 

altijd door historici gebruikt als bewijs van directe Duitse verantwoordelijkheid en schuld.
224

 

 Dadrians beschuldiging van Goltz is nog minder gegrond op feitelijkheden. Hoewel het 

aannemelijk is dat Goltz de deportaties uit militaire noodzaak niet zou hebben tegengehouden 

(hij had tenslotte reden om aan te nemen dat de Armeniërs werkelijk een bedreiging konden 

vormen), bestaat er eenvoudigweg geen bewijs dat de veldmaarschalk een leidinggevende rol 

had bij het besluit tot deportatie. Hij behoorde volgens Guenter Lewy zeer waarschijnlijk tot 

de groep officieren die erbij stonden of wegkeken.
225

 Dadrian negeert ook Goltz‘s 

betrokkenheid bij de reddingsacties van Assyriërs: het spreekt namelijk zijn idee van Goltz‘s 
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instemming in een ongenuanceerde vernietiging van alle Armeniërs en zijn vermeende 

minachting van ‗alle niet-Turkse minderheden‘ tegen. Hilmar Kaiser concludeert dat Dadrians 

conclusies een onevenwichtige indruk achterlaten over de aard van de Duitse rol bij de 

deportaties: bewijs dat zijn these niet ondersteunt, wordt genegeerd en zijn citaten zijn soms 

uit context gehaald. Historici dienen Dadrians stellingen niet regelrecht voor waar aan te 

nemen.
226

 Ook Bloxham stelt dat Dadrians beschuldigingen ongegrond zijn en dat er in de 

beschikbare bronnen geen basis bestaat om aan te nemen dat de Duitsers een doorslaggevende 

rol hadden in de vorming van het genocidale beleid.
227

 

 

 

CONCLUSIE 
 

De Duitse houding tijdens de Armeense deportaties was een voortzetting van het sinds jaren 

gebruikelijke maxime van theoretische desinteresse en de pragmatische behandeling van 

minderheden. De Jong-Turken droegen bewijzen aan dat de Armeniërs een veiligheidsrisico 

waren vanwege de Russische inmengingen en dit was voor de Duitsers afdoende om met de 

deportaties in te stemmen: het was een geloofwaardig argument en deportatie was een 

effectieve oplossing. Van inmenging in doelbewuste genocide was dus geen sprake. Ook de 

onsympathieke houding van de verschillende Duitse officieren was geen directe aanleiding tot 

volkerenmoord. De gekoesterde minachting keerde zich even zo gemakkelijk tegen de 

Koerden of de Turken zelf. 

  Ook kan de Duitse reactie en houding niet los gezien worden van de grotere context van 

de Eerste Wereldoorlog. Onder de druk van de stagnatie aan het front en de morele verharding 

van de samenleving hoefden de Turken van Duitse zijde niet op kritiek te rekenen. Dit zou 

namelijk opgevat kunnen worden als een vorm van verraad en de oorlogsalliantie op het spel 

zetten. Duitse officieren waren niettemin zeker betrokken geweest bij vormen van repressie en 

deportatie, maar het is in deze gevallen zeer belangrijk om de exacte intenties van de 

betrokken officieren voor ogen te houden. De grens tussen genocide, deportatie, 

strafcampagne of hardhandige repressie is verre van duidelijk zichtbaar, maar hierbij keert 

wederom het paradigma terug dat vormen van vervolging, repressie en massamoord in 

uitvoering wellicht weinig van elkaar verschillen, terwijl de motieven en intenties hiervan 

zeer ver uiteen liggen. 

 De Duitse inmenging bij de deportaties is echter blijvend vertekend geraakt, deels door de 

agressieve Ententepropaganda en deels door altijd aanwezige gevaar van misinterpretatie van 

het beschikbare archiefmateriaal dat al tijdens de oorlog werd misbruikt voor 

propagandadoeleinden. 
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5 
 

DE MORELE EN MILITAIRE LAST, 1914-1916 

 

 
at de Duitse legerofficieren hun stilzwijgende instemming boden in de deportatie van de 

Armeense bevolking, betekende wel dat de Jong-Turken voor de Duitsers ook verplicht 

bleven aan het maxime van ‗strategische deportatie‘. Met andere woorden, Duitse officieren 

stemden alleen in zolang de militaire noodzaak van deportatie voor ogen werd gehouden. Het 

CUP kon dus geen genocidaal programma doorvoeren, zonder op kritiek te stuiten van de 

Duitse staf. Terwijl het gros van de Duitse officieren zich afzijdig hield of bleef vertrouwen 

op het militair noodzakelijke van de deportaties (hoewel de geloofwaardigheid hiervan op den 

duur in het gedrang raakte), waren er al enkelen die hun bezwaren uitten bij de Sublieme 

Porte. De enkelingen die kritisch waren, stootten echter onmiddellijk op het gevaar de Turken 

te beledigen, met alle ernstige consequenties van dien. Het was tenslotte nog altijd oorlog en 

Berlijn achtte de Turks-Duits alliantie als van cruciaal belang voor het slagen van de oorlog. 

Het uiten van kritiek dreef dwars tegen het officiële beleid van de regering in. Ambassadeur 

Johann Heinrich Graf von Bernstorff, die Wolff-Metternichs opvolger Richard von Kühlmann 

had opgevolgd in 1917, omschreef het Duitse dilemma als volgt:  

 

“Die Türken haben uns einen Dienst erwiesen, nämlich durch Sperrung der Zufuhr 

nach Rußland durch die Meerengen. Im übrigen war das Bündnis mit der Türkei für uns 

eine schwere moralische, finanzielle und militärische Belastung.”
228

 

 

Het vorige hoofdstuk heeft de aandacht gevestigd op de factoren die de Duitse instemmende 

of stilzwijgende houding vorm hadden gegeven. In dit hoofdstuk zal nader stil worden gestaan 

bij de andere zijde van de strategische imperatief: de ‗morele, financiële en militaire 

belasting‘ waar Bernstorff naar verwijst. Ulrich Trumpener concludeerde in 1968 al in 

definitieve bewoordingen dat de vervolgingen van de Ottomaanse Armeniërs ―niet 

geïnstigeerd, noch verwelkomd werd door de Duitse regering.‖
229

 Dit hoofdstuk zal licht 

werpen op de exacte redenen en de achtergrond waarom de Duitse regering geen voordeel 

ondervond aan de vervolgingen. 

 

 

I. SPANNINGEN IN DE ALLIANTIE 
 

De mate van misleiding waarmee het CUP zich bediende om de Centrale Machten gerust te 

stellen in het lot van de Armeniërs (door onder meer het bericht te verspreiden dat de 

deportaties ordelijk verliepen, weinig slachtoffers maakten en ongeregeldheden tot een 

minimum waren beperkt) is tekenend voor het karakter van de Turks-Duitse alliantie die 

geplaagd werd door een grote mate van wederzijds wantrouwen. Aan de hand van deze 
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geruststellende berichten konden de Duitse vertegenwoordigers in de waan blijven dat hun 

bezwaren daadwerkelijk gehoor kregen over de effecten van de deportaties. Deze achterdocht 

zegt iets over de aard van de Turkse-Duitse verstandhouding: het CUP was, zoals eerder 

gesteld, een xenofobische, ultranationalistische kliek die evenmin Duitse binnenlandse 

bemoeienis tolereerde als Franse, Britse, Russische, of Armeense. Naar inziens van Talât, 

Enver of Djemal, draaiden daar juist de hele deportaties om. De Turken zouden in de 

toekomst even zo goed met de Britten en Fransen samenwerken om de Duitsers op eigen 

grond uit te bannen, zoals nu de Entente op afstand werd gehouden. Onenigheden braken er 

dan ook geregeld uit tussen de Turkse en Duitse militairen: de laatste konden de eerste 

weliswaar van advies bedienen, maar dat bond de Turken wat hen betrof nergens aan.
230

 

 Naast een pro-Duitse, was er ook een informele pro-Franse factie binnen het CUP, 

bestaande uit grootvizier Said Halim en de minister van Financiën, Djavid Bey. Samen met 

Djemal Pasja, het ‗enigma‘ van het triumviraat, neigden deze Jong-Turken ernaar zich 

enigszins van de pro-Duitse factie van het CUP te distantiëren. Djemal zou volgens de Britse 

en Franse inlichtingendiensten bereid zijn geweest om met de Entente afzonderlijk vrede te 

sluiten, op voorwaarde dat hijzelf een persoonlijke monarchie in Syrië kon vestigen. Het is 

maar de vraag hoe serieus deze geruchten waren, maar Djemal ondernam ook geen moeite om 

ze te ontkrachten. Djemal was van de drie pasja‘s ook de enige die zich openlijk keerde tegen 

de Armeense deportaties en zijn eigen legereenheden krijgsraad oplegde wanneer deze betrapt 

werden op het mishandelen van Armeniërs. Waarschijnlijk deed Djemal dit niet uit sympathie 

voor de Armeniërs, maar om een betere positie bij de Entente te verwerven, mocht het ooit 

komen tot afzonderlijke onderhandelingen. Dergelijke divisies en dubbele agenda‘s 

compliceerden Duitse pogingen tot beïnvloeding van de Porte.
231

 

 Ondertussen verflauwde onder de druk van de militaire handelingen in Europa in Duitsland 

ook het enthousiasme voor ongebreidelde ‗Turcofilie‘. Het kritiekloos goedpraten van alles 

wat Turks was en alles wat de Turken deden (zoals gebeurde door oriëntalisten als Jäckh, het 

hoofd van de Turks-Duitse Vereniging), stootte in toenemende mate op irritatie bij diplomaten 

en politici, vooral van de kant van ambassadeur Paul Graf Wolff-Metternich zur Gracht.
232

 

 

Een ander belangrijk aspect van de alliantie dat nauw gerelateerd was aan de principiële 

achterdocht van de Jong-Turken, was de limiet die gehanteerd werd aan het aantal Duitse 

personeelsleden in het Ottomaanse leger. Mann gaat er impliciet vanuit dat de Duitsers 

daadwerkelijk de Turken tegen konden houden bij de uitvoering van wat uitgroeide tot 

genocide.
233

 Hiermee wordt de aard van de Duits-Turkse alliantie weinig recht gedaan. Op de 

eerste plaats was er stellige weigering van Berlijn om een slecht misbare bondgenoot te 

irriteren met bezwaren over een ‗interne Ottomaanse aangelegenheid‘, maar aan de andere 

kant was het Duitse leger ook in concreet opzicht niet in staat om de Turken daadwerkelijk 

effectief te beïnvloeden. Het is aannemelijk dat juist hieruit de principiële weigering tot 

ingrijpen namens de Armeniërs voortkwam. De Duitse aanwezigheid in het Ottomaanse rijk 

was daarvoor gewoonweg te beperkt. Onder de militaire missie van Liman von Sanders 

bereikte de Duitse aanwezigheid haar numerieke hoogtepunt met circa zeven- tot achthonderd 

officieren, met het bevel over twaalfduizend Turkse manschappen. Enver hield de Duitse 

aanwezigheid opzettelijk tot enkele honderdtallen officieren beperkt, om te voorkomen dat de 

Duitsers hoogdravende ambities zouden gaan koesteren. Tenslotte waren ook de Duitsers een 

buitenlandse macht en een toekomstig Turkije had daar in principe geen behoefte aan. 

                                                      
230

 Bloxham, The Great Game of Genocide, pp. 126-127. 
231

 McKale, War by Revolution, p. 89. 
232

 Saupp, Das Deutsche Reich und die armenische Frage 1878-1914, p. 227. 
233

 Mann, The Dark Side of Democracy, pp. 173-174. 



 
66 

 Om deze reden waren Talât en Enver ook voorzichtig met het afschuiven van schuld voor 

de Armeense massamoorden naar de Duitse staf. Door te veronderstellen dat de Duitsers – 

nota bene op Turkse grond – de leiding hadden over de massamoorden en verdrijvingen, kon 

dat internationaal als een teken van zwakte en onzelfstandigheid worden begrepen. Het 

allerlaatste wat de ultranationalistische Jong-Turken wilden, was de indruk wekken dat zij niet 

zelf de controle in hand hadden.
234

 

 

 

II. DE JIHAD STORT NEER 
 

Ook de jihad zette de alliantie verder onder druk. Het is interessant om hier in detail bij stil te 

staan, omdat het een inzicht biedt in de Duitse pragmatische, technische houding ten aanzien 

van minderheidsgroeperingen in het Midden-Oosten die voor de Armeniërs juist catastrofaal 

uitpakte. Het was een riskante gok van Berlijn geweest en een die uiteindelijk ook faliekant 

mislukte.
235

  

 De heilige oorlog werd op 14 november door de voorlaatste sultan Mehmed V Reshad aan 

de Entente verklaard. Het was de enige doorslaggevende bijdrage die de machteloze sultan 

was toegestaan te leveren in de Ottomaanse politiek en meteen ook een gevaarlijke.
236

 In het 

kader van de jihad werd in Turkije een omvangrijke anti-Ententepropaganda opgestart onder 

leiding van de eerdergenoemde Oppenheim. Deze campagne met haar virulente 

antichristelijke retoriek had het geweld tegen de Armeniërs aanzienlijk op doen laaien. 

Enigszins onbedoeld hadden fanatici onder de Turken ook het oudere gerucht verspreid dat de 

Duitse keizer zich tot de islam had bekeerd (niet verrassend waren de Duitsers hier niet 

bepaald gelukkig mee).
237

 

 Sinds het begin van de eeuw was het lanceren van een wereldwijde jihad van alle 

islamitische naties tegen de Franse, Britse (en eventueel ook de Russische) wereldmachten 

een van de ideologische grondslagen voor Duitsland van de alliantie met Turkije. Het was een 

opgeblazen variant van het uitspelen van minderheden om de Ententemachten op de knieën te 

dwingen en in hun koloniën militair te preoccuperen. Daarmee zou de militaire druk van het 

front in Europa wegvallen en Duitsland het overwicht behalen op het slagveld. Dat was het 

idee van de keizer, althans. De generale staf was echter cynisch over het slagen van een 

algehele opstand van moslims, maar hoopte wel dat de onrust in de koloniën de Britse en 

Franse legers zou wegtrekken van het front in Europa. Duitsland kon van de onrust 

gebruikmaken om de aanval op het Suezkanaal voor te bereiden.
238

  

 Enver had zelf ook bedenkingen bij de effectiviteit van de jihad: dit was misschien een 

indrukwekkende strategie, maar ook een gevaarlijk wapen waarover de Duitsers gemakkelijk 

de controle konden verliezen. Ten grondslag aan het vrijwel onmiddellijke mislukken van de 

jihad lag het enorme onbegrip dat in Duitsland bestond over de islamitische samenlevingen. 

Zoals ook in Londen, Parijs, Wenen of elders werden gedaan, had de regering in Berlijn zich 

blindgestaard op het voorgestelde monolithische karakter van ‗islam‘. Dit kwam voort uit het 

academische, klinische beeld dat in Europa sinds de late achttiende eeuw over het Oosten 

bestond; denkbeelden die hardnekkig stand hadden gehouden in Europa (en dat nog steeds 

doen in brede maatschappelijke kringen). Londen, met haar enorme koloniale islamitische 

bevolkingsgroepen in India en Afrika, had betere ervaringen met het besturen van deze 
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samenlevingen en Britse diplomaten zagen dan ook onmiddellijk in, welke gok Berlijn had 

genomen. Duitse ideologen, agitatoren en officieren die naar Cyrenaica, Egypte, Arabië, 

Perzië en Afghanistan werden uitgezonden om de elites aldaar aan Duitse zijde aan te 

moedigen tot een jihad, kwamen er gauw genoeg achter hoe misleidend het visioen was dat de 

keizer en de oriëntalisten had gedreven. 

 

Op de eerste plaats was er de fundamentele contradictie van een jihad die door christenen 

werd aangemoedigd.  Mocht het al komen tot een jihad, dan bestond het reële gevaar dat de 

jihad zich onmiddellijk tegen de Duitsers zelf zou keren. Deze vrees werd al gekoesterd onder 

de christelijke minderheden in het Ottomaanse rijk: de Duitsers hadden met deze 

onhandigheid de christelijke en Armeense bevolkingsgroepen in het Ottomaanse rijk definitief 

van zich vervreemd. Aan de andere kant bleven de Duitsers voor de meeste moslims op de 

eerste plaats ‗christenen‘ en zij werden regelmatig dan ook met bevreemde blikken ontvangen 

door de benaderde emirs en bedoeïenenleiders. De jihad kon ook ernstige consequenties 

hebben voor de neutrale machten en de andere geallieerden van Duitsland, vooral voor Italië 

dat tot 1915 tot de Triple Alliance behoorde en al enorme moeite ondervond met het 

vasthouden van hun eigen islamitische kolonie in Noord-Afrika. Rome was om deze reden fel 

gekant tegen de jihad, maar Berlijn achtte het de gok waard (vanwege deze onderlinge 

onenigheid en de vraagstukken rondom Tirol en Dalmatië zou Italië in dat jaar dan ook naar 

de Entente overlopen).
239

 

 Ten tweede was er de kolossale overschatting van het gezag van de kalief. Moslims buiten 

het Ottomaanse rijk voelden geen enkele affiniteit voor de kalief die als Turk van het Huis 

van Osman zelfs niet eens de vereiste verwantschap met de Profeet hard kon maken. Het 

panislamisme onder een Ottomaanse kalief werd alleen omarmd door moslims wanneer het 

hen persoonlijk het beste uitkwam. In landen als Egypte, Arabië en Brits-Indië werd 

bovendien de Britse monarch – of in het geval van de sjiieten de Aga Khan – nadrukkelijker 

erkend als machthebber dan de sultankalief wiens autoriteit zuiver symbolisch was.
240

 

 Het was ook een onderschatting van het kritisch denkvermogen van Arabische leiders die 

goed hadden begrepen dat de kalief al lang niet meer de absolute macht genoot zoals vanouds 

en was gereduceerd tot een marionet van het CUP. De Jong-Turken werden bovendien zelf 

vanwege hun seculiere, soms uitgesproken anti-islamitische houding sterk gewantrouwd en 

geminacht als godslasterlijke rebellen in de soennitisch islamitische regio‘s, vooral in Brits-

Indië.
241

  

 Ten derde was er het aanzienlijke probleem dat Duitsland nauwelijks had geïnvesteerd in 

invloed buiten het Ottomaanse rijk voor een jihad in andere islamitische gebieden: de Duitse 

grip op Perzië, Afghanistan of elders was zeer zwak en werd keer op keer getart door Britse 

agenten die de lokale stammenleiders en emirs sneller wisten om te kopen, ondanks de vaak 

virulente anti-Britse sentimenten onder de moslims in Perzië of Brits-Indië.
242

 De mislukte 

campagne om Perzië aan de Centrale zijde te krijgen en zo een springplank te creëren voor de 

jihad in Brits-Indië, was hier kenmerkend van. Het verschil tussen de soennieten en sjiieten 

werd door Oppenheim en zijn agenten in zuidelijk Mesopotamië en Perzië – Fritz Klein en 

Hans Lührs – echter wel begrepen, in tegenstelling tot de Britten onder Lord Kitchener die in 

hun eigen koloniale rijk hoofdzakelijk met soennitische moslims te maken hadden.
243

 Voor 
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een succesvolle jihad in de rest van Azië was het ook noodzakelijk dat de sjah van Perzië en 

de emir van Afghanistan in de Turks-Duitse alliantie werden opgenomen. Hier verzandde de 

jihad volledig. Wat in Turkije in het verleden een diplomatiek voordeel was – de absentie van 

een sterke imperialistische voet aan de grond – was in het hoogst betwiste en ‗neutrale‘ Perzië 

een enorm nadeel. Duitsers konden absoluut geen basis vestigen in het ‗neutrale‘ Perzië dat in 

feite zo goed als middenin een oorlogszone lag. Perzië was sinds 1907 in een Britse en 

Russische invloedssfeer opgedeeld en zowel Britten, als Russen, als Turken en nu ook nog 

Duitsers trachtten Perzië aan hun zijde te krijgen door sabotage, spionage, chantage en 

propaganda.
244

 

 Ten slotte stuitten de Duitsers op het probleem dat Arabische bedoeïenen, waarin 

aanzienlijke sommen geld werden geïnvesteerd voor de heilige oorlog in Arabië, Egypte en 

Cyrenaica, ‗niet de meest geschikte personen‘ waren voor de jihad. Het kwam regelmatig 

voor dat Duitse delegaties zichzelf blut betaalden aan steekpenningen om Arabische 

stammenleiders tot oorlog tegen de Britten aan te zetten
245

 en dat was nog geen garantie dat 

de Arabieren ook daadwerkelijk zouden gaan vechten, want op de afgesproken tijdstippen en 

plaatsen voor operaties, schitterden ze vaak door afwezigheid. Duitse officieren werden vaak 

vriendelijk de deur gewezen, zeggende dat de Britten betere prijzen boden (en daar zat een 

kern van waarheid in, want de Britten waren vaak sneller en effectiever in het omkopen van 

Arabische stammen). Daar kwam bovendien nog eens bij dat de Duitsers klaagden over de 

enorme ‗lafheid‘ die de Arabieren tentoonspreidden. Met enorme aantallen werd aan het front 

gedeserteerd, waar zij aanvankelijk met enorme bravoure verschenen. 

 Gerard Lowther, de Britse ambassadeur voor Turkije, was mede vanwege deze 

ontwikkelingen niet bevreesd voor het panislamisme waar de Duitsers in investeerden, hoewel 

de angst niet compleet verdween. De Ententemachten waren nauwelijks op de hoogte van de 

technische problemen die de Duitsers ondervonden. In Londen – waar de regering al langer 

ervaring had met grote aantallen islamitische koloniale onderdanen en dus beter op de hoogte 

was van de interne dynamiek tussen islamitische groepen en de eigenaardigheden van de 

Arabische stammenculturen – was de futiliteit en het onrealistische van het panislamisme 

echter algemeen geaccepteerd. In Berlijn drong dit besef pas door toen de fronten in het 

Midden-Oosten al ingestort waren, in de loop van 1917 en 1918. 

 In scherp contrast met de Armeniërs en christelijke minderheden, konden de niet-Turkse 

islamitische bevolkingsgroepen binnen en buiten het Ottomaanse rijk dus een cynische en 

lucratieve positie innemen: zowel de Duitsers en Turken enerzijds als de Britten en Fransen 

anderzijds, organiseerden aanzienlijke operaties om Arabische stammen aan hun zijde in de 

oorlog te kopen, of op zijn minst eruit te houden. In tegenstelling tot de Duitse verwachting 

van moslims die gemakkelijk opgezweept konden worden tot legers religieuze fanatici, ging 

het vaak om opportunisten die – net als de Ottomaanse regering aan het begin van de oorlog – 

op hun gemak de hoogste bieder afwachtten met de beste voorwaarden. De Britten hadden dit 

beter begrepen dan de Duitsers en hierop kwam een van de belangrijkste grondvesten van de 

Duits-Ottomaanse as dan ook te vervallen. 
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III. MORELE EN HUMANITAIRE BEZWAREN 
 

Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid aan archiefmateriaal waaruit blijkt dat de Duitse 

regering ondertussen regelmatig subtiel trachtte in te grijpen bij de Sublieme Porte namens de 

Armeniërs die intussen nog altijd werden vervolgd. Er werd daarbij nauwelijks gepleit om de 

beëindiging van de deportaties, maar om ‗menswaardigere implementatie‘, zoals uit het 

document blijkt dat met Böttrich in verband werd gebracht. Met het oog op het bewaren van 

de Turks-Duitse alliantie werd de weinige geuite kritiek op de deportaties bovendien zeer 

sterk verwaterd. Het moest niet gaan lijken alsof de Duitse vertegenwoordigers voor de 

Armeniërs opkwamen. Delegaat Ernst Fürst zu Hohenlohe-Langenburg behoorde tot deze 

gevolmachtigden en officieren die het nieuws over de Armeense deportaties vrijwel 

rechtstreeks vernamen en hierop hooguit lauw konden reageren. Wangenheims opvolger als 

ambassadeur, Wolff-Metternich, was sterker tegen het Turkse beleid gekant en tekende 

nadrukkelijker protest aan, tot onvermijdelijke irritatie bij de autoriteiten.
246

 

 Van de Duitse protesten van het leger en de ambassade kan gesteld worden dat deze 

overwegend formeel en ineffectief van aard waren. Er bestaan zelfs gegronde redenen om aan 

te nemen dat de protesten enkel pro forma werden gedaan om de ambassade van schuld te 

vrijwaren. Net zoals het geval was met de censuur, was het idee hierachter het overeind 

houden van de Duitse naam. Niettemin waren de kritieken van Wolff-Metternich oprecht en 

helder, in tegenstelling tot die van de Oostenrijk-Hongaarse diplomaten, onder leiding van 

ambassadeur Johann von Pallavicini. Dit schuilt niet alleen in de militair zwakke positie van 

de Dubbelmonarchie, maar ook in het feit dat Oostenrijk-Hongarije als gelijksoortige multi-

etnische macht zelf ook bekend was met de problemen van ‗nationale vraagstukken‘ en 

daarom waren de Habsburgse vertegenwoordigers voorzichtig met wat ze zeiden.
247

 

 De deportaties werden fel door het Duits-Armeense Genootschap van Lepsius veroordeeld 

en ook Jäckhs Turks-Duitse Vereniging sprak haar zorg uit over de gang van zaken. Rohrbach 

en Lepsius bestookten vanaf het najaar van 1915 de regering in Berlijn en de Wilhelmstrasse 

aanhoudend met veroordelingen en pleidooien voor de onmiddellijke beëindiging van de 

deportaties en brachten middels kleinschalige publicaties van brochures de Armeense 

massamoorden onder de aandacht bij het publiek.
248

  

 De aanname van Armeense historici dat de Duitse censuur er grotendeels toe had geleid dat 

de genocide buiten de bekendheid was gebleven voor het Duitse publiek, dient volgens Saupp 

enigszins te worden gerelativeerd. Rohrbach en Jäckh hadden zich namelijk neergelegd bij de 

noodzaak tot eendracht zolang het oorlog was en daarom zichzelf een tijdelijke ‗zwijggelofte‘ 

opgelegd: met andere woorden, zij censureerden zichzelf zolang de oorlog dat vereiste. Alleen 

Lepsius was hierop de uitzondering. Hij bleef nauwe connecties onderhouden met de 

ambassade in Turkije en zette zijn felle veroordelingen voort, wat bij zowel de Turken als 

Duitse officieren tot behoorlijke irritaties leidde.
249

 De mediacensuur verhinderde dus niet dat 

via Lepsius of andere informele kanalen alsnog nieuws over de deportaties werd verspreid: 

het was daarmee nog moeilijker geworden om volledig vat te krijgen op de 

nieuwsvoorziening in Duitsland. Het idee dat het officiële censuurbeleid van Duitsland dus 

uitnodigde tot het voortzetten van de vervolgingen, omdat het Duitse publiek er niet vanaf zou 
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weten, is volgens Saupp onovertuigend: de Armeense genocide was in feite een publiek 

geheim.
250

 

 

 

IV. STRATEGISCHE EN TECHNISCHE BEZWAREN 
 

Voor de Duitse legerleiding en ingenieurs bleven technische en strategische argumenten de 

voornaamste redenen om de Armeense deportaties af te keuren. Hiervan waren er genoeg, 

maar deze waren voor het CUP vaak van weinig belang: de Jong-Turken hechtten meer belang 

aan een ‗Armeniëloos‘ en ‗etnisch zuiver‘ Turkije, ongeacht de gevolgen op de korte termijn. 

Zolang er voor de deportaties geen gegronde militaire argumenten waren, konden de Jong-

Turken rekenen op kritiek van hun bondgenoot. Natuurlijk werden deze door Enver en Talât 

Pasja geboden, maar deze argumenten boetten al zeer snel aan overredingskracht in: er was 

geen enkel strategisch belang gediend met de deportatie van de Armeense gemeenschap in 

steden die honderden kilometers van het front of strategische knooppunten verwijderd waren 

(om maar te zwijgen van de verkrachtingen en mishandelingen).
251

 Het was vooral het uiterst 

chaotische en ongereguleerde karakter van de deportaties waar de Duitse staf over viel. Op 

basis van Turkse communiqués stelden zij ‗deportatie‘ aanvankelijk voor als een strategische 

terugtrekking van de Armeense bevolking uit de grensregio‘s, ter voorkoming van een vijfde 

colonne achter het front. Deze systematiek kwam echter pas vrij laat op gang en ging gepaard 

met absurd veel bloedvergieten en wreedheden voor ‗slechts‘ een terugtrekking.  

 Hier was ook een veiligheidskwestie mee gemoeid. Liman von Sanders begreep 

onmiddellijk dat de vervolgingen zelf een aanzienlijk risico met zich meenamen door het 

wanordelijke verloop en het gevaar voor geweldescalaties indien er actief verzet werd 

geboden. Hij bekritiseerde bijvoorbeeld de deportaties van Armeniërs uit Smyrna (Izmir) aan 

de Egeïsche kust: in plaats van dat het wegvoeren van Armeniërs de streek zou vrijwaren van 

sabotage, dreigden de deportaties de infrastructuur in de regio te overbelasten. Het 

veiligheidsargument van het CUP was in dit – en tal van andere gevallen ver weg van het front 

– niet overtuigend voor de Duitsers. 

 

Falkenhayn maakte zich vooral ongerust over het effect dat de deportaties hadden voor het 

verkeer op het spoor. De spoorlijnen door Cilicië aan de Middellandse Zeekust waren reeds 

een belangrijke hoofdader geworden in de verplaatsing van troepen tussen Istanbul en de 

Egeïsche kusten in het westen, Egypte in het zuiden en Mesopotamië in het oosten. De 

deportaties van Armeniërs uit de Cilicische kustgebieden betekende een acute overbelasting 

van het spoor op een cruciaal knooppunt dat van ingrijpend belang was voor de verplaatsing 

van Turkse legereenheden en materieel. Het vervoer van materieel en troepen werd door de 

generale staf als een urgentere kwestie gezien dan bloedige uitroeiingoperaties.
252

 

 De spoorwegen werden ook in een ander belangrijk opzicht door de deportaties bedreigd. 

De Bagdad Spoorwegmaatschappij maakte uitvoerig gebruik van Armeniërs vanwege hun 

technologische kennis en vaardigheden in de constructie van bruggen en tunnels in een 

onherbergzaam gebied waar chronisch tekort heerste aan vrijwel alles wat nodig was in de 

aanleg: alle bouwmateriaal, machines, personeel en hun onderhoudsvoorzieningen moesten 

geïmporteerd worden. De Bagdad-spoorlijn was zoals Sean McMeekin stelt een zeer 

indrukwekkend, maar ook een riskant en kostbaar project. Bij deze aanleg werd dankbaar 
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gebruikgemaakt van alles wat lokaal al voorhanden was en daarbij kwamen de Armeniërs van 

Cilicië goed van pas. De communicatielijnen en infrastructuur in de regio waren nog verre 

van efficiënt in geheel Anatolië en de Armeniërs waren in deze een essentiële werkkracht. Het 

overige materieel en personeel moesten vanuit Duitsland komen. Door de Armeense 

deportaties liepen de Duitse spoorwegmaatschappijen het acute risico deze belangrijke 

werkkrachten te verliezen voor – naar hun inziens – geen enkel overtuigend doel. Om deze 

reden legde Falkenhayn in november 1915 contact met Enver Pasja en vroeg hem om steun in 

het vrijstellen van deportatie van geschoold Armeens personeel.
253

 Irritaties tussen Duitse 

ingenieurs, het leger en de Turkse autoriteiten namen nog verder toe, toen het gaandeweg 

duidelijk werd dat de Turken deze toezeggingen wel deden, maar tegelijkertijd evenzogoed 

ook weer met voeten traden. Duitse pleidooien werden niet nagevolgd en vaak gewoonweg 

genegeerd door Turkse lokale bestuurders en officieren. 

 

 

V. HULPINITIATIEVEN 
 

Humanitaire overwegingen zouden nooit van fundamenteel doorslaggevend belang kunnen 

zijn geweest om de Armeense deportaties te verhinderen. Dergelijke overwegingen golden op 

dat moment nauwelijks als een cruciaal argument om een moorddadig beleid stil te leggen, 

zoals dat in moderne oorlogsvoering wel het geval is. De kolonie van reeds aanwezige Duitse 

(protestantse) missionarissen ondernamen niettemin acties ter verlichting van het Armeense 

lot, ondanks de sterke beperkingen en het noodgedwongen kleinschalige karakter van deze 

bijstand.
254

 

 De Duitse missionarissen stonden onder leiding van Lepsius zelf en waren verenigd in de 

Deutsche Orient-Mission en de in 1896 gestichte Deutsche Hilfsbund für Christliches 

Liebeswerk im Orient, naar aanleiding van de Armeense massamoorden van 1894-1896.
255

 

Lepsius was al sinds deze Hamidische episode actief in het steunen van de Armeniërs in 

Duitsland en had naam gevestigd als openlijke aanklager van de Duitse apathische houding 

gedurende de verschillende gewelduitbarstingen in Turkije. Op verzoek van het CUP werd hij 

door de Duitse regering actief gecensureerd en werd de publicatie van zijn Bericht über die 

Lage des armenischen Volkes in der Türkei (1916), een verslaglegging van de meest recente 

deportaties en massamoorden, stilgelegd en verboden.
256

 Ten grondslag hieraan stonden de 

aanzienlijke risico‘s voor de oorlogsalliantie waartoe hulp voor Armeniërs kon leiden. 

Gevolmachtigden op hoge posities zoals ambassadeur Wolff-Metternich trachtten waar 

mogelijk de hardvochtige behandeling van de gedeporteerden te verzachten en de Duitse 

regering ging zelfs zover, de Duitse missionarissen voor dit doel voorzichtig te financieren. 

Deze interventies vonden met de grootste geheimhouding plaats: meer dan dat werd dit gezien 

als het ondermijnen van de zuidoostelijke flank van de Centrale Machten en het riskeren van 

Duitse levens in Turkije.
257

  

 Steun voor de Armeniërs vond voornamelijk plaats in de vorm van financiële middelen die 

via een netwerk van informele contactpersonen terechtkwamen bij de lokale instanties en 

missiestations van de Duitse protestanten.
258

 Vanaf oktober 1915 al zond Wolff-Metternich 
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regelmatig geld naar Walter Rössler, de Duitse consul te Aleppo, een van de eindhalten van 

de gedeporteerde Armeniërs.
259

 Viceconsul te Aleppo, Hermann Hoffmann, gebruikte het geld 

voor ‗verschillende gevallen van aanzienlijke ontbering en ongeluk‘ en het ministerie van 

Buitenlandse Zaken stelde de ambassade in staat om hem daarbij schadeloos te stellen. In 

november 1916 stortte het ministerie van Buitenlandse Zaken bovendien een additionele 

15.000 DM direct op de rekening van het Hilfsbund voor de Armeense gedeporteerden. De 

directeur van deze missie, Friedrich Schuchardt, werd verteld dat dit geld afkomstig was van 

‗vrienden van de Armeniërs‘ om hen te steunen. Hem werd verzocht om alle discretie in acht 

te nemen met betrekking tot de afkomst van het geld en de bemiddelende rol van het 

ministerie.
260

  

 

 

VI. LANGE TERMIJNEFFECTEN 
 

Observanten van Lepsius tot Morgenthau waren allen eenduidig in hun constatering dat de 

Armeense deportaties op de lange termijn tot economische rampspoed zou leiden voor de 

Duitse belangen in Turkije. Een bovengemiddeld geletterde, kundige bevolkingsgroep was 

interessant voor investeerders en de toekomstige Duitse economische penetratie van de regio. 

Investeerders die op kredietbasis handel dreven met de Armeniërs stond acute financiële 

rampspoed te wachten door de deportaties. Hier stond het streven van het CUP om een ‗echte‘ 

Turkse bourgeoisie te creëren haaks op de Duitse economische belangen, met hun langere 

traditie van investeringen. Het idee dat Duitsland juist zou profiteren van de vervolgingen, is 

daarmee dus een beschuldiging zonder enige grond en die enkel haar oorsprong kent in de 

propaganda van de Entente en het afschuiven van schuld door nationalistische Turken. 

 Enige kans op een toekomst van latere samenwerking tussen Duitsers en Armeniërs in de 

regio en in Mesopotamië was met de vervolgingen voorgoed verkeken. Achter deze 

redeneringen schuilt opnieuw de notie dat de Armeniërs een surrogaat waren van de 

Ottomaanse kapitalistische middenklasse die voor handel en economische ontwikkelingen 

zorgden in een anders volledig achtergebleven regio van het rijk. De Armeense bevolking 

werd in de meer ambitieuze toekomstplannen van de Duitsers zeker niet langs de zijlijn 

weggezet, maar beoogd als een handige en vindingrijke cultuur die haar technologische 

vaardigheden in kon zetten bij de economische ontwikkeling van alle regio‘s rondom de 

Bagdad-spoorlijn en aan de spoorlijn zelf, wiens functie het ook was om achterlanden van het 

Ottomaanse rijk voor industrie en economische ontwikkeling te ontsluiten.
261

 Rohrbach, 

bijvoorbeeld, heeft de nodige kritiek te verduren gekregen van onder meer Dadrian en 

Ohandjanian als iemand die de Armeniërs aan hun lot over wilde laten. In tegenstelling tot 

dat, zag hij juist toekomst in de relatieve moderniteit van de Armeniërs en stelde zich de 

deportatie van Armeniërs naar Mesopotamië voor als een functionele methode om de 

ingeslapen economie aldaar te revitaliseren voor latere Duitse, economische penetratie. Zulke 

contemplaties op geopolitiek niveau waarin grootschalige deportaties onderdeel waren van 

een utopisch eindideaal, waren niet ongewoon. Het blijft natuurlijk zeer de vraag of deze 

ambitieuze toekomstplannen ooit van de grond zouden kunnen komen en of deze überhaupt 

serieus werden nagestreefd en geen ter plekke geformuleerde argumenten tegen de deportaties 

waren. Niettemin werden dergelijke motiveringen als overtuigend en krachtig genoeg 

beschouwd om op grond hiervan de deportaties te betreuren. 
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CONCLUSIE 
 

De argumenten van ‗strategische verplaatsing‘ van de Armeense bevolking waren niet altijd 

even overtuigend, maar de Duitse officieren en diplomaten waren nauwelijks in staat om er 

effectief protest tegen aan te tekenen. De alliantie met Turkije werd vanuit Berlijn als zeer 

cruciaal geacht, niet alleen om de Russen in de flank aan te vallen, maar ook om hun lang 

voorbereide jihad ten uitvoer te kunnen brengen. Niettemin kwam de oorlogsalliantie om tal 

van redenen onder druk te staan. Onderlinge irritatie ontstond vanwege de Armeense 

deportaties, de uitvoering van de jihad, onenigheid over de te volgen strategie tussen Turkse 

en Duitse militairen en vanwege de dubbele agenda van het Jong-Turkse regime. Zij maakten 

vooral pragmatisch gebruik van Duitse technische en militaire kennis voor hun eigen 

moderniseringen: de buitenwereld mocht niet gaan geloven dat de Duitsers invloed 

uitoefenden op het regime. De Duitse ambities in de regio zeiden de Turken niets: het was 

zelfs een reden om hun bondgenoot van imperialisme te betichten. Met het scenario dat het in 

de toekomst wel eens tot een volwaardige oorlog zou kunnen komen tussen Turkije met de 

Entente enerzijds en Duitsland anderzijds, werd door de Jong-Turken serieus rekening 

gehouden. 

 Ondertussen verzandde de jihad in een faliekante mislukking, vanwege het gebrek aan 

werkelijk begrip bij de Duitse strategen ten aanzien van islamitische samenlevingen. Dit 

onbegrip vertaalde zich ook in de gespannen relatie met de Jong-Turken die er eigen ideeën 

op na hielden van hoe de toekomst van het Midden-Oosten eruit zou gaan zien en die 

aanzienlijk afweken van Duitse ambities op de langere termijn. Het was uiteindelijk vanwege 

deze ambities en het veiligheidsrisico dat het Duitse leger en de ambassade – gematigd – 

protest aantekenden bij de Sublieme Porte over de escalerende vervolgingen van de 

Armeniërs. De Armeniërs waren tenslotte ook een kundige en nuttige groep waar de Duitsers 

gedurende de oorlog en daarna gebruik van wilden maken in de bouw van hun eigen 

economische imperium en de hun deportatie leverde nu acuut gevaar op voor de 

oorlogsinfrastructuur. De veroordelingen van de deportaties werden, afgezien van de 

protestantse missionarissen, daarmee slechts in beperkte mate vanuit humanitair standpunt 

gedaan. 
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6 
 

GROOTMACHTEN EN MINDERHEDEN 

 

 
fgezien van Duitsland hadden ook de afzonderlijke Russische, Frans en Britse politiek 

implicaties voor de Armeense bevolking. Het waren tenslotte de imperialistische 

ambities van deze grootmachten die het beleid van Berlijn in aanzienlijke mate bepaalden: 

Berlijn reageerde in aanzienlijke mate op Londen en Sint-Petersburg. De politieke en 

diplomatieke handelingen die de Europese grootmachten voerden ten aanzien van de 

Armeniërs en de Sublieme Porte, kunnen worden beschouwd als de context van de Duitse 

Turkije- en Armeniëpolitiek. De analyse die hieronder volgt, zal gelden als een nuance op de 

Duitse betrokkenheid bij de Armeense vervolgingen: van de Ententemachten kan nauwelijks 

gesteld worden dat zij volledige ‗onschuld‘ hadden in het Armeense lot. De Duitse positie kan 

het beste worden vergeleken met die van de andere Europese grootmachten, waarvan het te 

betwijfelen valt dat zij voldoende zouden hebben gedaan om de massamoorden te stoppen: 

voor hen was steun in het Armeense vraagstuk evenzogoed een opportunistische 

aangelegenheid als voor Duitsland zelf.
262

 Evenzo is het verhelderend om de positie van de 

Armeniërs als etnische minderheid in het multi-etnische Ottomaanse rijk kort te vergelijken 

en deze te verbinden aan de strategieën van de verschillende Europese grootmachten. 

 

 

I. DE ENTENTE 
 

1. Rusland 

 

Een van de kernprincipes achter het beleid van de Europese grootmachten was consequent het 

zoveel mogelijk indammen van Russische ambities in het Midden-Oosten. Dat de tsaren – de 

traditionele aartsvijanden van de Sublieme Porte – al sinds lang ambities koesterden in de 

oostelijke Middellandse Zee, was geen geheim en ook waren de implicaties die deze hadden 

voor Turkije bekend. In haar continue expansies zocht Rusland voortdurend naar ijsvrije 

havens met open toegangen tot de belangrijkste waterwegen; de Middellandse Zee was een 

van de belangrijkste van deze ambities.
263

 Hieraan lag tevens de aanspraak ten grondslag die 

de tsaren meenden te kunnen maken op ‗het Tweede Rome‘ aan de Bosporus. Dat de 

Russische regering daarvoor de omvangrijke (orthodox)-christelijke bevolking in het 

Ottomaanse rijk – hoofdzakelijk geconcentreerd op de Balkan – in zou zetten, was 

onmiddellijk duidelijk. De Krimoorlog en de Russisch-Turkse oorlog waren tenslotte 

uitgevochten ter bescherming van respectievelijk de orthodoxe christenen en de Bulgaarse 

‗Slavenbroeders‘. 
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 De verstandhouding van Sint-Petersburg ten aanzien van de Armeniërs was ambivalent. 

Aan de ene kant was de Russische regering zich bewust van het strategische voordeel van een 

vooruitgeschoven positie in de regio, maar aan de andere kant zou het bestaan van een 

onafhankelijk Armenië onder Russisch protectoraat ook voor consternatie gaan zorgen bij de 

Armeniërs in Kaukasisch Rusland die mogelijk zouden streven naar aansluiting met de 

Ottomaanse Armeniërs en daarna naar volledige onafhankelijkheid. Tenslotte waren 

Armeense revolutionairen met dit doel ook in Rusland actief. Er moest een duidelijke nuance 

worden gemaakt tussen Armeense onafhankelijkheid en Russisch protectoraatschap.  

 Samenhangend daarmee was de vrees dat Armenië als onafhankelijke staat ‗net zo 

ondankbaar‘ zou zijn als Griekenland en Bulgarije of ‗net zo onhandelbaar‘ als de Donau-

vorstendommen Moldavië en Walachije. Deze staten waren ten koste van het Ottomaanse rijk 

onafhankelijk geworden met aanzienlijke Russische steun en de tsaristische regering 

verwachtte dan ook dat deze nieuwe staten nauwe betrekkingen bleven onderhouden met de 

tsaristische regering en Rusland min of meer als hun nieuwe protector zouden erkennen.
264

 De 

nieuwe Balkanstaten waren echter niet van plan om de Ottomaanse overheersing te verruilen 

voor een Russische en werden in hun – door de Russen eerder aangestookte – nationalistische 

ijver aangezet om naar blijvende onafhankelijkheid en zelfstandigheid te streven. Dit werd in 

Sint-Petersburg aldus vertaald als ondankbaarheid. 

 Niettemin was de Russische regering op de hoogte van de ontwrichtende werking van het 

Turks-Armeense conflict. Een onafhankelijk, revolutionair Armenië was evenzo gevaarlijk als 

een sterk, modern Jong-Turks Turkije waarin de Armeniërs als volwaardige burgers waren 

opgenomen (zoals door de liberale facties van de Jong-Turken werd beoogd). Daarmee 

verloren de Russen namelijk de Armeniërs als factor om de Turken mee bezig te houden. Met 

het oog op haar ambities in Klein-Azië en de Dardanellen was Rusland dus het meeste 

gediend met een zwak en door conflict verdeeld Turkije. Om deze reden was het voor de 

Russische regering dus logisch om te investeren in de instandhouding van het Armeense 

vraagstuk.
265

 

 Dit veranderde niet tijdens de Eerste Wereldoorlog. Minister van Buitenlandse Zaken 

Sergei Sazonov had al op 26 augustus 1914 luitenant-generaal Nikolai Yudenich in Tiflis 

(Tbilisi) verwittigd van de noodzaak om in het komende conflict – dat Turkije de oorlog tegen 

Rusland in zou gaan stond voor Sint-Petersburg al min of meer vast – ‗de Koerden, Armeniërs 

en Assyriërs tegen de Turken te bewapenen‘. Yudenich antwoordde toen al dat het 

aankomende conflict onvermijdelijk tot etnisch geweld tegen de christenen in Turkije zou 

leidden en daarom was de bewapening van deze groepen noodzakelijk, zodat zij zichzelf 

konden verdedigen. De Russische militaire en materiële interventie was sterk ingekleed alsof 

het ging om een ‗humanitaire ondersteuning‘, maar Yudenich had zich intussen ook de 

werkelijke reden laten ontvallen van de noodzaak van de Armeniërs om zichzelf te 

bewapenen: Rusland was nauwelijks in staat om de Armeniërs militair te hulp te schieten of te 

bevrijden, omdat het grootste gedeelte van de Russische legermacht naar het front in Oost-

Europa was gezonden.
266

 Dit onvermogen van de Russen om actieve steun te verlenen werd 

pijnlijk duidelijk tijdens de opstand van Van in april 1915, toen de Turken (op basis van 

onderschepte berichten tussen het Russisch hoofdkwartier in Tiflis en de Dashnaks, waarin de 

Armeniërs zeiden dagelijks ‗uit te kijken naar Russische hulp‘) slag leverden tegen de 

plaatselijke opstandelingen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verspreidde het 

bericht met het Armeense verzoek onder de andere Ententeregeringen, met weglating van een 

cruciaal woord: in Londen en Parijs stond in het Armeense verzoek dat er ‗iedere dag naar 
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hulp uit werd gekeken‘: niet naar Russische hulp. Het Russische leger zag nauwelijks kans om 

ongezien wapens Armenië binnen te smokkelen en de onderschepte berichten, boodschappers 

en de vondst van opgeslagen arsenalen in Van en andere omstreken leidden tot de eerste grote 

Armeense massamoorden en veldslagen in oostelijk Anatolië. Vanuit Tiflis kon de generale 

staf enkel toekijken en hopen dat er binnenkort Franse of Engelse ondersteuning zou 

arriveren.
267

 

 Op 24 mei 1915 nam Rusland het initiatief in het verklaren van de hieruit voortvloeiende 

deportaties en vervolgingen als een vorm van volkerenmoord. Frankrijk en Groot-Brittannië 

reageerden toen terughoudend, vanwege tegenstrijdige informatie en angst voor de reactie die 

dit teweeg zou brengen in islamitische samenlevingen elders. Het kon gemakkelijk worden 

bekritiseerd als Geallieerde propaganda (zoals het ook werd en nog steeds wordt gedaan). 

Ook deze proclamatie kan het beste beschouwd worden in het licht van de Russische 

toekomstplannen met Armenië, ingeval het Ottomaanse rijk werd verslagen en de Russen hun 

hegemonie zouden kunnen vestigen in het Midden-Oosten.
268

 

 

2. Groot-Brittannië 

 

Zoals reeds gezegd, gold Groot-Brittannië lange tijd als de traditionele ‗belangenbehartiger‘ 

van het Ottomaanse rijk, vooral ten aanzien van Rusland (hoe cynisch dit ook werd 

uitgelegd).
269

 De Britse politiek in de regio was meer anti-Russisch van aard dan pro-

Ottomaans en dit weerspiegelde zich in de tweeslachtige verstandhouding met de Sublieme 

Porte. Rusland en het Britse rijk waren gedurende de negentiende verwikkeld in „the Great 

Game‟ om de controle van Centraal-Azië, waarin ook het Ottomaanse rijk vanwege haar 

strategische ligging nauw was betrokken: door de invloed op de Sublieme Porte te versterken, 

verzwakte de dreiging van een Russische aanval op Brits-Indië.
270

 Voor de Britten was het tot 

de opening van het Suezkanaal in 1869 van belang dat de landroute door Perzië naar Brits-

Indië werd opgehouden en dat het recht om Britse schepen te mogen voeren op de Eufraat en 

Tigris bleef gewaarborgd.
271

 Dat betekende dus de beheersing van de Dardanellen en de 

Bosporus en het terugdringen van de Russische invloed uit oostelijk Anatolië en de Armeense 

Hoogvlakte (ook de bezetting van Cyprus en Egypte in 1882 viel binnen dit grotere plan van 

het openhouden van de verbinding met Brits-Indië, op veilige afstand van de Russen). Groot-

Brittannië moest de Armeense bevolking dus aan Turkse zijde zien te houden, om een gemene 

zaak met de Russen te voorkomen. Britse consuls waren bekend met de gewelderupties tegen 

christelijke minderheden in het Ottomaanse rijk, zoals tijdens de Bulgaarse opstand van 1876, 

maar ten aanzien van de Russen werd meer gewicht geboden aan het maxime van consolidatie 

en waarborging van het Turkse rijk. De Armeniërs dienden daarbij dus zoveel mogelijk in het 

Turkse kamp te worden gehouden. Dit werd deels gedaan door in de Britse propaganda de 

focus te leggen op de hardvochtigheid van het Russische bewind en de onderdrukkingen in de 

oostelijke Armeense gebieden. 

 Hoewel de Britse ondersteuning van het Ottomaanse regime dus betekende dat impliciet 

ook de repressie van christelijke minderheden moest worden gesteund (vergelijkbaar met de 

Duitse Turkijepolitiek), werd de liberalisering en opening van de Turkse markt als essentieel 
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beschouwd in het Britse wereldpolitieke systeem: de handelsverdragen die Turkije aan 

Rusland bond, werden opgeschort in 1856 tijdens de tweede Tanzimat en Turkije werd toen 

zowel economisch als politiek in het Concert der Machten opgenomen. Turkije was echter 

nog geen volwaardige gelijke: de eerdere, vernederende capitulaties werden vanwege de 

bijkomende tariefvoordelen voor de Europese machten niet afgeschaft.
272

 

 De christelijke minderheden werden door de Britten vanaf de inname van Egypte feitelijk 

aan hun lot overgelaten. Voorheen waren deze de meest loyale supporters van rationele 

hervormingen in het Ottomaanse rijk, maar nu de Britten vanwege de controle over het 

Suezkanaal geen acute noodzaak meer zagen om Istanbul te disciplineren (de Rode Zee was 

de nieuwe hoofdverbinding naar Brits-Indië geworden), verwaterde de Britse 

hervormingsdrang sterk. Daarmee werden de Armeniërs, Grieken en Assyriërs echter wel 

blootgesteld aan Turkse beschuldigingen van ongehoorzaamheid en rebellie, vanwege hun 

eerdere steun aan de rationalisering en de buitenlands geïnstigeerde hervormingen. 

 Niettemin was in tegenstelling tot Duitsland het Britse publiek beduidend meer pro-

Armeens. Dit leidde regelmatig tot conflicten met het Duitse ministerie van Buitenlandse 

Zaken, wiens apathische en pragmatische houding tijdens de verschillende geweldepisoden 

niet werd gewaardeerd.
273

 Dit had in de Duitse Turkijepolitiek – voortdurend imperialistische 

ambities van de Britten verdenkend – tot gevolg dat het sultanregime nog verder werd 

ondersteund, zoals Abdülhamid II ondervond na de massamoorden van 1894-1896. De pro-

Armeense houding van de Britse regering werd voortdurend verdacht als een poging tot 

uitbreiding van de Britse invloedssfeer. Het initiatief om protest aan te tekenen bij de sultan 

kwam ook doorgaans van Britse kant. Dit had echter minder te maken met de grotere 

geostrategische politiek van Londen, dan met de publieke opinie in de Britse maatschappij, 

waarin sterker met de Armeniërs werd gesympathiseerd. 

 De Brits-Russische toenadering na de Russisch-Japanse oorlog werd in 1904 met Frankrijk 

beklonken middels de vorming van de Entente Cordiale. In 1907 werd verder een eensgezind 

beleid op elkaar afstemden door Perzië in invloedssferen op te delen.
274

 Hiermee vergrootte 

de afstand tussen Turkije en Groot-Brittannië nog verder en begon evenredig de toenadering 

tussen Turkije en Duitsland verder gestalte te krijgen: zoals ook tijdens de Hamidische 

massamoorden het geval was, was de Duitse Turkijepolitiek sterk reactief van karakter ten 

aanzien van de Britse koloniale politiek.  

 De pro-Armeense houding van Londen betekende echter niet dat de Britten ook 

daadwerkelijk de Armeniërs ondersteunden of tegemoetkwamen tijdens de oorlogsdeportaties. 

Niet alleen was er de geografische afstand tussen de Britse legergroepen en de Armeense 

deportaties, maar ook werd gevreesd dat het nieuws van de massamoorden – nota bene door 

moslims – tot onrust in de overige islamitische gebieden binnen het Britse rijk zou leiden: de 

vervolgingen konden gemakkelijk van de hand worden gedaan als Ententepropaganda. 

 

3. Frankrijk 

 

Frankrijk gold als een van de traditionele handelspartners van de Sublieme Porte en was ook 

het beste gediend met een zo coherent mogelijk Ottomaans rijk.
275

 Net als het geval was met 

Londen, was ook de Franse politiek er het sterkst op gericht om de Russen uit de regio te 

houden en daarvoor werd ook cynisch gebruik gemaakt van de reeds aanwezige minderheden. 

Frankrijk was de eerste Europese staat die van de sultan capitulaties ontving in de zestiende 

eeuw en deze traditie zou tot de Eerste Wereldoorlog worden volgehouden. Waar het Duitse 
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rijk tegen het einde van de negentiende eeuw trachtte om Cilicië in de eigen invloedssfeer te 

betrekken, hadden de Fransen zich al eerder in Syrië en de Libanon, ten zuiden van Cilicië, 

gevestigd. Hier speelde ook de substantiële aanwezigheid van inheemse christenen (Assyriërs 

en Maronieten) bij mee. Het was de eerste keer dat de potentie van de minderhedenpolitiek bij 

de grootmachten duidelijk werd. De Krim-oorlog van 1853-1856 tussen het Ottomaanse rijk, 

Frankrijk, Groot-Brittannië enerzijds en Rusland anderzijds, brak in eerste instantie uit om de 

rechtenbescherming van christelijke minderheden in het Ottomaanse rijk. Napoleon III wierp 

zich in 1853 op als de belangrijkste ‗soevereine autoriteit‘ over Palestina en het 

beschermheerschap van de oosterse christenen in de regio. Dit stootte de Russen zeer tegen de 

borst die zichzelf op basis van eerdere verdragen – waaronder dat van Küçük Kaynarca uit 

1774 – als voornaamste belangenbehartigers van de christenen in het rijk beschouwden. De 

Russen zagen de ‗beschermrechten‘ van miljoenen orthodoxe christenen in het rijk in gevaar 

komen en verklaarden de oorlog, waarna Frankrijk samen met Groot-Brittannië de Sublieme 

Porte succesvol tegen Rusland te hulp schoten. Deze crisis was vrijwel zeker door Napoleon 

III uitgelokt om een Russische overreactie teweeg te brengen en tot oorlog te verleiden. 

 Nadat de Britten door de opening van het Suezkanaal – samen met de Franse regering 

gefinancierd – hun ‗interesse‘ verloren in het disciplineren van de Sublieme Porte ten aanzien 

van christelijke minderheden, hadden de Fransen zich in Syrië nadrukkelijker gevestigd, met 

de overname van aandelen in de lokale spoorwegen in de loop van de jaren tachtig en 

negentig van de negentiende eeuw. Tijdens de onderhandelingen van 1914 om Turkije op zijn 

minst neutraal te houden, werd het gaandeweg duidelijk dat de Franse regering deze aandelen 

ook niet wenste op te geven ingeval Turkije aan de zijde van de Entente de oorlog zou 

binnentreden. Djavid Bey, de Jong-Turkse minister van Financiën, merkte geïrriteerd op dat 

alleen de Duitse aandelen en investeringen in de spoorwegen en katoenindustrie inzetbaar 

waren voor onderhandelingen: de capitulaties en Franse aandelen in de Syrische spoorlijnen 

stonden niet ter discussie, terwijl de Jong-Turken juist sneller van deze Franse inmengingen af 

wilden. Militante Jong-Turken zoals Enver stonden niet te kijken van dergelijke arrogantie en 

het overtuigde hen er steeds meer van dat de Ententemachten op geen enkele manier ‗betere‘ 

geallieerden waren dan Duitsland.
276

 

 Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Frankrijk goed op de hoogte van de Armeense 

deportaties en dit werd verder aangescherpt door anti-Duitse propaganda. Hoewel er net als in 

de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hulpfondsen voor de Armeniërs op waren gericht, 

werd vanuit militaire en politieke zijde weinig ondernomen, ondanks dat via Rusland en 

Perzië daartoe wel de mogelijkheden bestonden. Frankrijk en Groot-Brittannië weigerden 

nadrukkelijk wapens naar de Armeniërs te smokkelen, zeggende dat steun aan de Armeniërs 

volledig op rekening van Rusland kwam, tot grote ergernis van de Russen die hier zelf juist 

niet toe in staat waren. De Franse en Britse legers maakten zich op dat moment op voor de 

oorlog in Gallipoli en investeerden geen materieel in een ‗niche‘ die de Armeniërs uiteindelijk 

waren voor deze Ententemachten. 

 

4. De Verenigde Staten 

 

Ook de Verenigde Staten onderhielden voor de Eerste Wereldoorlog een Amerikaanse 

minderheid in Turkije. Het ging hierbij in hoofdzaak om protestantse missionarissen die 

scholen, hospitalen en kerken beheerden en ondernemers die nieuwe afzetmarkten in de regio 

zochten. Net als Duitsland kenden de Verenigde Staten een traditie van non-interventie in de 

Turkse binnenlandse aangelegenheden en een principiële desinteresse in de Armeense 

bevolking. Dat betekende echter niet dat de Amerikaanse missionarissen – net als hun Duitse 
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collegae – geen verslag uitbrachten over wat zij in Turkije aantroffen en de Armeniërs zo 

goed mogelijk hulp boden.
277

 Tot 1917 bleven de Verenigde Staten bovendien neutraal in de 

oorlog en zij wensten niet in een conflict te raken met de Sublieme Porte: sinds de unilaterale 

afschaffing van de capitulaties waren deze Amerikaanse missionarissen, ondernemers en 

consuls sterk afhankelijk geworden van hun vriendschappelijke betrekkingen met de Jong-

Turken om repercussies te voorkomen. Dit betekende dus ook dat Amerikaanse ooggetuigen 

zich zo min mogelijk publiekelijk uitlieten over de Armeense deportaties. 

 Het uitroepen van de jihad had directe implicaties voor de Verenigde Staten als neutrale 

macht. Zij werden weliswaar vrijgesteld op basis van hun goede betrekkingen met de 

autoriteiten, maar zoals eerder besproken, was het probleem dat niemand wist waar de grens 

van de heilige oorlog zou komen te liggen.
278

 Dat christelijke minderheden (met of zonder 

steun van de Entente) daarbij slachtoffer zouden worden, betekende dat ook buitenlandse 

christenen van neutrale landen gevaar liepen. Vooral de Amerikanen maakten zich volgens 

ambassadeur Morgenthau zorgen, omdat de Turken vanwege de taal nauwelijks onderscheid 

maakten tussen Amerikanen en „Ingiliz‟, de Engelsen. Europeanen verspreid in Turkije – 

zowel van Entente- als neutrale landen – zochten onmiddellijk de bescherming op van de 

Amerikaanse vrijstelling van de jihad; het geweld tegen christenen ging namelijk ongeacht 

status en nationaliteit door. Het was daarom het idee van Morgenthau om direct herkenbare 

Amerikaanse vlaggen te verstrekken die de Europeanen boven hun fabrieken, missiescholen 

en huizen konden uithangen zodat zij gevrijwaard bleven van vervolging en 

mishandelingen.
279

 De diplomatieke betrekkingen werden vanaf 1917 op relatief 

vriendschappelijke gronden opgeschort: de Verenigde Staten verklaarden Turkije niet de 

oorlog, in de hoop dat zij eens terug konden keren om hun ‗educatieve, missionaire en 

technische‘ investering voort te zetten.
280

 

 In een aantal belangrijke aspecten deed de positie van de Verenigde Staten sterk denken 

aan die van Duitsland in de naoorlogse jaren. Het nationalistische Turkije onder Kemal bleef 

toen voor de Amerikaanse regering in de grotere geostrategische politiek een rol van belang 

spelen. Ook de Verenigde Staten profiteerden van een zo stabiel en solide mogelijk Midden-

Oosten om vrijwel dezelfde reden als de Duitsers en Britten voor de oorlog: het indammen 

van het nu bolsjewistische Rusland. Daarbovenop kwamen ook het aanboren van nieuwe 

afzetmarkten en de voorschriften die aan een ‗levensvatbare‘ staat werden toegekend, volgens 

Wilsons principe van het zelfbeschikkingsrecht van nationaliteiten. Zowel de Verenigde 

Staten als Duitsland trachtten in Turkije een voet aan de grond te krijgen in perioden van 

toegenomen geweld tegen de Armeniërs en beide machten hanteerden een principiële 

desinteresse om daarmee het vertrouwen en de samenwerking van de regering voor de langere 

termijn te winnen. Dat vertaalde zich concreet in het afhouden van commentaar over de 

Armeense vervolgingen en president Wilsons afzien van een voorgesteld mandaat over 

Armenië na de oorlog (mede in het kader van de isolationistische politiek van de Verenigde 

Staten).
281
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II. OTTOMAANSE MINDERHEDEN 
 

1. Grieken 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed zich het verschijnsel voort dat de Turkse 

propagandaretoriek sterker anti-Grieks dan anti-Armeens van toon was. Dit was niet slechts 

een directe weerspiegeling van de oorlogshandelingen in de aanloop naar Gallipoli, maar ook 

van het langere antagonisme dat tussen de Grieken en Turken bestond sinds de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog van 1821-1830. Vooral na de Balkanoorlogen werden de Grieken 

als een van de gevaarlijkste etnische groeperingen in het Ottomaanse rijk gezien, op dezelfde 

manier als de Bulgaren en Armeniërs. De Grieken behoorden in territoriaal opzicht tenslotte 

tot de grootste winnaars na de Balkanoorlogen: het grootste gedeelte van Europees Turkije 

(Roemelië, oftewel de zuidelijke Balkan) dat na het Congres van Berlijn nog in handen van de 

Sublieme Porte was, viel na 1913 aan Griekenland: het ging dan vooral om Macedonië met de 

haven van Saloniki (Thessaloniki). Na de Eerste Wereldoorlog ontving Griekenland ook het 

tot dan toe Bulgaarse westelijk Thracië en bezette voor enige jaren substantiële delen van de 

Anatolische kusten en binnenlanden in het kader van het „Grote Idee‟, dat de restauratie van 

een geregenereerd Byzantijns rijk als uniforme Griekse natiestaat behelsde.
282

 

 De Ottomaanse Grieken die door de territoriale uitbreidingen niet in het Helleense 

koninkrijk terechtkwamen, waren vooral geconcentreerd in Anatolische kuststeden zoals 

Trabzon en Sinope aan de Zwarte Zee en Smyrna aan de Egeïsche Zee. In een aantal 

opzichten was hun positie vergelijkbaar met die van de Armeniërs. Sinds het verlies van 

Roemelië was de omvang van de agrarische Ottomaans Griekse bevolking ongeveer gelijk 

aan de Armeense: 1,2 tot 1,5 miljoen. Ook de economische positie van Ottomaanse Grieken in 

de kuststeden was vergelijkbaar met die van de Armeniërs in Cilicië: ook de Grieken werden 

hier getypeerd als een bovengemiddeld welgestelde klasse van handelaren en 

ambachtslieden.
283

 

 Het grote verschil met de Armeniërs echter, was dat de Grieken op de steun konden 

rekenen van een eigen, onafhankelijke staat die gesponsord werd door de Europese 

grootmachten, voornamelijk Groot-Brittannië en Duitsland.
284

 Ook waren de Grieken in 

territoriaal opzicht aanzienlijk ambitieuzer dan de Armeniërs. Het was vooral de Jong-Turkse 

vrees dat de Armeniërs gelijksoortige nationalistische ambities als de Grieken zouden gaan 

koesteren die hen ertoe aanzette om de Armeniërs als etnisch gevaar te neutraliseren: van de 

Grieken was het al geen geheim meer dat zij uiteindelijk een herstel van het Byzantijnse rijk 

voor ogen hielden. 

 Ook de Griekse bevolking was in het nationalistische programma van de Ittihadisten geen 

plaats toegekend in het beoogde toekomstige Turkije. Toch moesten de Jong-Turken 

voorzichtiger omspringen met de Grieken, vanwege het gevaar van directe repercussies door 

de Europese grootmachten, waar bij de Armeniërs nauwelijks sprake van kon zijn. De 

houding ten aanzien van de Grieken was echter hetzelfde als die van de Armeniërs en ook de 

Grieken aan de Egeïsche kusten werden dus uit potentieel gevaarlijke regio‘s weggevoerd 

naar de Anatolische binnenlanden, waar zij ingezet werden in de landbouw. Hier was door de 
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mobilisatie van de Turken en de Armeense deportaties een ernstig gebrek aan werkkrachten 

opgetreden en de Grieken werden daarom hier als dwangarbeiders gebruikt.
285

 

 

2. Assyriërs 

 

Ook de andere christelijke minderheden werden argwanend gadegeslagen door het Jong-

Turkse regime. Het ging hierbij dan voornamelijk om de Assyriërs in Syrië en Mesopotamië 

(ook bekend als Chaldeeërs of Arameeërs). Zoals het geval was met de zuivering van de 

Ottomaanse Grieken, gaat het te ver om in dit bestek in detail de vervolgingen van deze 

Ottomaanse christenen in ogenschouw te nemen. Enkele opmerkingen zijn wel ter plaatse. De 

Assyrische Genocide (ook deze zuivering wordt doorgaans erkend als genocide) vond 

volledig binnen context van de grotere Armeense vervolgingen plaats, waardoor een 

afzonderlijke historiografische behandeling minder voorkomt. Dit kwam deels doordat de 

Turkse en Koerdische milities nauwelijks onderscheid maakten tussen Assyriërs of 

Armeniërs: voor hen waren het allemaal op de eerste plaats christenen.
286

 In het Ittihadistische 

proces van nationale bewustwording werden de Assyriërs evenzogoed als de Grieken en de 

Armeniërs als ‗vreemde‘ en potentieel vijandelijke elementen beschouwd die door de 

Europese machten ingezet zouden kunnen worden om invloed uit te oefenen in binnenlandse 

Ottomaanse aangelegenheden. Daarbovenop waren de Assyriërs als etnische groep in de 

Ottomaanse samenleving veel kleiner en minder zichtbaar dan de Armeniërs. Sébastien de 

Courteois stelt dat een vergelijking tussen Armeniërs en Assyriërs snel spaak loopt: de 

Assyriërs waren een te kleine groep om zoals de Armeniërs een politieke factor in de 

Ottomaanse samenleving te kunnen zijn.
287

 De Assyrische bevolking stond daarmee ook 

sneller bloot aan gedwongen assimilatieprogramma‘s dan de aanmerkelijk weerbarstigere 

Armeniërs.
288

 

 De Armeniërs verschilden tijdens de oorlog in een cruciaal opzicht van de Assyriërs. Voor 

de Armeniërs was het zonder meer duidelijk dat zij – theoretisch, althans – de steun genoten 

van de Entente en de revolutionairen koesterden dan ook de verwachting en hoop dat zij 

erkenning en compensatie zouden ontvangen voor het destabiliseren van het Ottomaanse rijk. 

Anderzijds, indien de Centralen de oorlog wonnen, stond hen de totale vernietiging te 

wachten die reeds in gang was gezet. De Assyriërs hadden deze zekerheden niet en twijfelden 

eraan of zij op aanmoediging van de Entente de Turken de oorlog moesten verklaren, of 

loyaal moesten blijven. Mocht de Entente de oorlog winnen dan zouden ze vanwege van hun 

weigering om te rebelleren in de toekomst alsnog geminacht en genegeerd worden door de 

Europese staten. Anderzijds, indien zij wel zouden rebelleren, stond hen onmiddellijk 

hetzelfde te wachten als de Armeniërs en met meer catastrofale gevolgen, gegeven hun 

beperktere omvang.
289

 Bij de eerste Armeense vervolgingen hadden Koerdische milities ook 

Assyriërs vermoord, maar het waren de Russische beloften van wapens en militaire bijstand 
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die de Assyriërs uiteindelijk ook in de oorlog dreven. Op 10 mei 1915 verklaarden de 

Assyriërs Turkije de oorlog en leverden zich daarmee over aan Koerdische moordpartijen en 

plunderingen op Turkse aanwijzingen.
290

 

 De Assyriërs werden vanwege dezelfde doeleinden als de Armeniërs vervolgd, maar in hun 

behandeling zijn enkele opvallende verschillen waarneembaar. Duitse officieren zoals Goltz 

zouden volgens Lewy betrokken zijn geweest bij reddingsacties van Assyriërs in het Tur 

Abdin-gebergte, hoewel hij geen verdere details hierover biedt.
291

 Djemal Pasja, de 

gouverneur van de Syrische vilayets, stelde zich juist beduidend hardvochtiger op ten aanzien 

van de Assyriërs dan de Armeniërs. Hieraan lagen waarschijnlijk opportunistische 

motiveringen ten grondslag en betekenden niet per se dat Djemal oprechte sympathie 

koesterde ten aanzien van de Armeniërs. Zoals eerder gesteld trachtte Djemal waarschijnlijk – 

door zich te distantiëren van de Armeense genocide – bij de Entente een reputatie op te 

bouwen dat hij wellicht voor onderhandelingen vatbaar was. Hieruit blijkt tevens dat de 

Armeniërs veel meer een politieke factor waren voor zowel de Entente als de Jong-Turken 

dan de Assyriërs. 

 

3. Arabieren 

 

Hoewel de Arabieren in het Ottomaanse rijk nauwelijks een minderheid kunnen worden 

genoemd, namen zowel de Ententemachten als Duitsland en het Jong-Turkse regime ook ten 

aanzien van deze bevolkingsgroepen een ambivalente positie in. Voor de Jong-Turken was het 

– ondanks de grote antipathie bij de drie pasja‘s – van belang om deze omvangrijke etnische 

groep loyaal te houden aan de Sublieme Porte. Het waren weliswaar geen Turken volgens de 

definitie, maar zij kwamen op een later ogenblik in aanmerking voor ‗Turkificatie‘. De 

panislamitische ideologie van de sultans werd hiervoor aangedragen als het verbindend 

element met de Turkse overheersers. Voor Duitsland waren de Arabieren van groot belang 

voor de jihad. Oriëntalisten zoals Oppenheim wisten dat een jihad aanzienlijk meer 

legitimiteit verkreeg, wanneer deze geleid werd door een nazaat van de Profeet (iets waar de 

Ottomaanse sultans geen aanspraak op konden maken). Aan het begin van de twintigste eeuw 

was dat Hoessein, de Hashemitische sharif van Mekka en latere koning van de Hejaz.
292

  

 De Britten trachtten haaks daarop de Arabieren juist zoveel mogelijk op te zetten tegen de 

Turkse overheersers, door pan-Arabische propaganda te verspreiden en agenten zoals Thomas 

Edward Lawrence (‗Lawrence of Arabia‘) uit te zenden naar de sharif en de verschillende 

Arabische stammen in het binnenland.
293

 Het was dezelfde tactiek die Oppenheim namens de 

Duitse keizer „Hajji Wilhelm‟ ondernam en de Britten ondervonden ook vrijwel dezelfde 

problemen als de Duitse agenten. Britten waren voor de Arabieren op de eerste plaats 

christenen en buitenlanders en werden daarom principieel gewantrouwd. Ook de Britten 

raakten aanzienlijke bedragen kwijt in het omkopen van stamhoofden en bedoeïenen.
294

 

 In 1916 kwam het tot de grote opstand van de Arabieren en de reactie van zowel de 

Entente als van Duitsland was gemengd. Gegeven de unieke positie waarin de sharif zich 

bevond (net als de Jong-Turken kon hij het zich veroorloven om de oorlogsallianties tegen 

elkaar op te bieden), was het nooit duidelijk waarom de sharif er uiteindelijk voor koos om 

zich tegen de Jong-Turken te verzetten. Een deel van de verklaring school waarschijnlijk in 

het feit dat door de oorlogshandelingen de jaarlijkse bedevaart naar Mekka en Medina ernstig 

                                                      
290

 Stafford, The Tragedy of the Assyrians, pp. 23-25. 
291

 Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey, p. 161. 
292

 De Hashemieten zijn de leden van het Arabische koningshuis dat in de loop van de twintigste eeuw Irak en 

Syrië regeerde en tot op heden nog in Jordanië. 
293

 McKale, War by Revolution, pp. 26-27 en 39. 
294

 McMeekin, The Berlin-Baghdad Express, passim. 



 
83 

was belemmerd – religieuze activiteiten waar de economie van de Hejaz zeer afhankelijk van 

was. Ook was er voor de sharif reden om aan te nemen dat Djemal Pasja eigen ambities 

koesterde ten aanzien van het Midden-Oosten. Djemal maakte zich bovendien niet populair 

bij de Arabieren vanwege de grootschalige liquidaties onder de lokale bevolking. In juni 1916 

brak de sharif openlijk met de Sublieme Porte en verwoestte daarmee definitief de Duitse 

droom van een monolithische islam onder het gezag van de sultan of een rechtstreekse nazaat 

van de Profeet. Het wegvallen van de Arabieren leidde direct tot een ideologische 

heroriëntatie binnen het CUP. In plaats van het panislamisme werd de Jong-Turkse retoriek 

vanaf 1916 sterker pan-Turanistisch van toon. Deze uitgebouwde variant van Turks 

nationalisme streefde naar de politieke eenheid van alle Turkse volkeren in Centraal-Azië 

(zoals de Azeri‘s, Turkmenen, Kazachen, Kirgiezen, Oezbeken en verschillende Siberische 

naties) onder leiding van de Turken.
295

 

 De Wilhelmstrasse had redenen om aan te nemen dat de Arabische revolte van Britse 

makelij was, gegeven de verspreiding van propaganda en uitzending van agenten om de 

Arabische stammen om te kopen. De Britten waren echter zelf ook verrast door de revolte en 

kregen pas later door hoever de Arabische nationalistische aspiraties gingen. Deels in 

afwachting van de onvermijdelijke Duitse reactie had Londen zich voorzichtig opgesteld.
296

 

De Britten waren vaak slecht ingelicht over de Duitse strategie in het Midden-Oosten, welke 

op hen overkwam als een consistent succesverhaal: in Londen had de regering, zoals eerder 

gesteld, nauwelijks een idee van de kolossale problemen die de Duitsers ondervonden in het 

organiseren van de jihad.
297

 

 

4. Joden en zionisten 

 

Het is eerder ter sprake gebracht dat de vergelijking snel was gemaakt tussen Armeniërs en 

joden in het Ottomaanse rijk. Beiden werden zowel binnen als buiten Turkije beschouwd als 

relatief welvarende minderheden die de afgunst opriepen van de Turkse en Arabische 

meerderheden in de regio. Gedurende de uitvoering van de Armeense deportaties hadden de 

joden alle reden om deportatie te vrezen van de ultranationalistische Jong-Turken.
298

 Auron 

besteedt aandacht aan de houding van de joden ten aanzien van de Armeense Genocide en 

stelt dat het hier gaat om een aspect dat slechts summier als afzonderlijk van de Genocide 

wordt onderzocht. Auron concludeert dat de joden zich overwegend sympathiek opstelden ten 

aanzien van de Armeniërs, maar uit eigenbescherming geen of zeer weinig actie ondernamen. 

Ook hierin kunnen parallellen ontwaard worden met de Duitse stelling in de genocide, hoewel 

er voor de joden acute persoonlijke belangen op het spel stonden. Het agressieve nationalisme 

van de Jong-Turken had de joden onmiddellijk in de defensieve hoek gedreven, maar het zou 

nooit komen tot vervolgingen van joden in het Ottomaanse rijk op Armeense, Griekse of 

Assyrische schaal. 

 Auron wijst op de impliciete betrokkenheid van ‗de neutrale bijstaanders‘ – zoals de Duitse 

officieren in bepaalde opzichten kunnen worden getypeerd – die bij iedere genocide aanwezig 

waren en het moordproces door stilzwijgen, tegen wil en dank in, bevorderden. Hieruit blijkt 

onoverkomelijk het ‗ongrijpbare‘ karakter van de genocide en het dilemma waarmee 

bijstaanders worden geconfronteerd. Niet deelnemen in de deportaties, stond voor hen niet 
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altijd gelijk aan onschuld. Protest aantekenen stond anderzijds niet altijd gelijk aan wijsheid. 

Dit gold voor zowel joden als Duitsers. De joden grepen echter vooral niet in uit de 

menselijke drang tot zelfbehoud. Duitse officieren grepen ondertussen niet in om daarmee hun 

slecht misbare bondgenoot niet voor het hoofd te stoten en langetermijnbelangen op het spel 

te zetten. Beiden groepen stonden daarmee bloot aan beschuldigingen van lafheid of apathie. 

 Net als de Arabieren stonden ook de Palestijnse joden bloot aan internationale geopolitieke 

strategieën, niet in de laatste plaats van Duitsland zelf. Een ‗Duits-zionistische‘ connectie was 

al gelegd in 1898 toen Wilhelm II voor het eerst – en zeer in tegenspraak met zijn Turkse 

politiek – tegenover Theodor Herzl zijn sympathie uitsprak voor een joods thuisland in 

Palestina. Het was een contemplatie waar de Duitsers tijdens de oorlog veel serieuzer 

aandacht aan besteedden dan bijvoorbeeld de Britten. Niet alleen kon Duitsland zich zo van 

haar eigen joodse bevolking ontdoen door hen aan te moedigen naar Palestina te verhuizen, 

maar het was net als het panislamisme een strategie om de Russen te ontwrichten: tenslotte 

werd tsaristisch Rusland als de traditionele vijand van het Jodendom beschouwd en gegeven 

het grote aantal joodse onderdanen van de tsaar, werd gehoopt op massale desertie en 

sabotage.
299

 Het Jong-Turkse regime – vooral Talât – was niet gelukkig met deze plannen, 

maar stond ook niet openlijk vijandig tegenover de immigratie van joden in Palestina (hoewel 

het zionisme de Jong-Turken alweer te ver ging). Ook Djemal hield ondanks zijn 

antisemitische maatregelen de joden die voor hem werkten zelfs in hoog aanzien. Hierachter 

school tevens dat op de eerste plaats de veronderstelde economische en financiële bijdragen 

van de joodse elites door de Jong-Turken op prijs werden gesteld. Op de tweede plaats kon 

het regime op deze manier een goede reputatie vestigen bij de Verenigde Staten met haar 

aanzienlijke joodse bevolking en de financiële elites.
300

 In deze context kan de verklaring van 

Talât in 1917 tegenover ambassadeur Bernstorff worden geplaatst:  

 

“We hebben de Armeniërs veel leed bezorgd, maar we hebben de joden niets 

aangedaan.”
301

 

 

Het onderhouden van een goede reputatie bij de neutrale Verenigde Staten werd tot 1917 ook 

door Duitsland gedaan. Dit ging zelfs zover dat de Duitse vertegenwoordigers zich in de 

eigenaardige positie bevonden de moslims op te roepen tot geweldloosheid tegen joden en 

christenen, om geen internationale verontwaardiging op te roepen – vooral bij de Verenigde 

Staten – ondanks de jihadpropaganda die zij ondertussen verspreidden.  

 Ook waren de joden die al langer in Palestina leefden volgens Curt Prüfer, Duitse tolk en 

discipel van Oppenheim, loyaal aan het Turkse gezag en niet van noemenswaardige betekenis. 

Er bestond geen gevaar dat de joden, zoals de Armeniërs, verleid zouden worden tot 

gezagsondermijnende activiteiten. Prüfer ging zelfs zover door te veronderstellen dat de joden 

betere agenten waren voor de jihad dan de Arabische moslims die hij ‗niet moedig, noch 

betrouwbaar of intelligent‘ achtte: de joden daarentegen waren intelligent en ‗koelbloedig‘ 

genoeg om goede agenten en spionnen te worden(!). Ook hierbij onderschatte Prüfer de 

diepgewortelde aversie die tussen moslims en joden bestond; het was een fout die ook de 

Britten begingen in het simultaan stimuleren van zowel het zionisme als het panarabisme. 

Vanaf 1917 had Groot-Brittannië zich namelijk met de Balfourverklaring definitief aan het 

zionistische streven van een joods thuisland in Palestina verplicht, terwijl ondertussen ook 

werd geïnvesteerd in de Arabische revolte. De redenering van de Britten was dat in de 

Verenigde Staten een aanzienlijke joodse bevolking leefde die door het pro-zionistische beleid 
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van Londen aan de zijde van de Entente in de oorlog zouden treden. Rusland, aan de andere 

kant, zou op aandringen van haar eigen aanzienlijke joodse bevolking terug in de oorlog 

keren, nadat de bolsjewistische revolutie Rusland uit de oorlog had getrokken.
302

 Met 

betrekking tot Rusland was deze exact de tegengestelde redenering van Berlijn, zoals in het 

Nawoord zal worden gezegd. 

 

5. „Andere Turken‟ 

 

Op kleinere schaal organiseerde het Jong-Turkse regime na de oorlog en de val van de 

monarchie in 1922 ook campagnes tegen politieke en ideologische tegenstanders onder de 

Turken zelf. Het ging hierbij hoofdzakelijk om conservatieve Turken die na 1924 het kalifaat 

bleven steunen en Ottomaanse loyalisten die de republiek weigerden te erkennen. Deze 

vormen van zuivering waren weliswaar politiek van aard, maar kunnen eveneens begrepen 

worden tegen de achtergrond van het streven van het regime naar een monolithische Turkse 

staat die ook in politiek en ideologisch opzicht een absolute eenheid zou moeten vormen.
303

 

 De Koerden namen in dit opzicht ook een unieke positie in. Hoewel zij werden erkend als 

een distinctieve, eigen groep, beschouwden Turkse nationalisten hen niet als een afzonderlijke 

etnische groep: het waren wat hen betrof een lokale Turkse variant die intrinsiek bij de Turkse 

staat en identiteit hoorden. Turkse nationalisten blijven tot op heden iedere formulering van 

de Koerden als een eigen etnische groep als een vorm van sabotage beschouwen.
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CONCLUSIE 
 

De Duitse politiek in het Midden-Oosten en houding tijdens de Armeense deportaties was bij 

nadere beschouwing in belangrijke opzichten niet uniek of uitzonderlijk. De belangrijkste 

betrokken Ententemachten hebben de Armeniërs in belangrijke opzichten met eenzelfde soort 

pragmatisme en cynisme behandeld. Rusland was geïnteresseerd in het opzetten van de 

Armeniërs tegen de Turken, maar enkel op voorwaarde dat zij naderhand de Russen als 

nieuwe overheersers zouden erkennen. Van Armeense onafhankelijkheid wilde de tsaristische 

regering niets weten, vanwege het veiligheidsrisico in de eigen Armeense provincies. Rusland 

beschikte ook structureel niet over adequate middelen om de gewenste mate van invloed over 

de regio uit te oefenen en prefereerde het daarom dat het Ottomaanse rijk door het Armeense 

vraagstuk zwak en verdeeld werd gehouden. Een sterk, eensgezind Armenië was in Russische 

optiek net zo gevaarlijk en onwenselijk als een sterk Turkije. 

 Het beleid van Groot-Brittannië en Frankrijk – en ook dat van Duitsland – was in 

aanzienlijke mate reactief op de Russische politiek. Waar Rusland streefde naar een zwak en 

verdeeld Turkije, ondersteunden Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland de modernisering 

en hervorming van het sultanregime. Waar Rusland de Armeniërs opzette tegen de Turken, 

eisten de overige grootmachten middels Artikel 61 in het Verdrag van Berlijn uit 1878 dat de 

Armeniërs zich loyaal bleven opstellen ten aanzien van de Sublieme Porte. Dit pragmatisme 

veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog niet, toen Rusland militair en materieel niet in 

staat bleek om de Armeniërs bij te staan. Ook Groot-Brittannië en Frankrijk waren op dat 

moment vanwege hun voorbereidingen op de Slag bij Gallipoli niet bereid om te investeren in 

een potentiële Armeense opstand en schoven die verantwoordelijkheid af naar de Russen.  

 De positie van de Verenigde Staten verschilde niet veel van die van de Ententemachten of 

Duitsland. Vanwege de gunstige economische betrekkingen waren ook de Amerikanen – zelfs 
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na hun intrede in de oorlog – zwijgzaam over de Armeense deportaties. Na de oorlog 

investeerden zij nadrukkelijker in goede contacten met een stabiel Turkije onder leiding van 

Kemal, wederom vanwege de Russische dreiging in het noorden. Washington zag meer in een 

onverdeeld, stabiel Turkije tegen de communistische dreiging, dan een zwak Armenië en 

instabiel Turkije. Ook voor de Verenigde Staten kwamen concrete belangen en praktische 

overwegingen boven morele correctheid. 

 De deportaties en vervolgingen van andere christelijke minderheden – met name de 

Grieken en Assyriërs – was vergelijkbaar met die van de Armeniërs: de vervolging van al 

deze groepen vond plaats binnen de grotere context van het bouwen van een etnisch 

homogene, Turkse natiestaat. De Assyrische bevolking werd als een evenzo groot gevaar 

beschouwd als de Armeniërs en daarom ook samen met de Armeniërs gedeporteerd. Hetzelfde 

gold ook voor de Ottomaanse Grieken, hoewel de Turken hier voorzichtiger mee om dienden 

te gaan, vanwege het acute gevaar van Griekse interventie met Europese steun. Tijdens de 

oorlog werden Grieken door de Turken ingezet om voor de weggevoerde Armeniërs in de 

landbouw in te vallen. De Arabieren waren weliswaar geen minderheid, maar ook zij werden 

om pragmatische doeleinden door beide kampen ingezet: de Duitsers voor hun jihad, de 

Britten om het Ottomaanse rijk op de knieën te dwingen en de Turken om hun imperium te 

behouden. Dit pragmatisme werd van de kant van de Arabieren begroet met enorm cynisme 

en opportunisme. Zoals de Duitse en Britse agenten ondervonden, waren de Arabieren over 

het algemeen genomen meer geïnteresseerd in de steekpenningen dan de oorlog zelf. 

 Ten slotte vallen er ook zelfs parallellen te ontwaren tussen de houding van Duitsers en de 

inheemse, Ottomaanse joden van Palestina die weliswaar nooit zijn beschuldigd van actieve 

deelname, maar net als de Duitse officieren ook van lafheid en opportunisme zijn beticht, 

vanwege hun weigering om openlijk voor de Armeniërs op te komen, vanuit persoonlijke 

overwegingen. 
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SLOTBESCHOUWING 

 

 
anuit de Ententepropaganda, het hardhandige optreden van Duitse militairen in België, 

de fluistercampagnes van de Turken en de lange nawerking van de Tweede 

Wereldoorlog heeft het idee van Duitse bereidwilligheid achter de Armeense deportaties zich 

resoluut gevestigd in het collectieve geheugen. Het zou niet de eerste en zeker niet de laatste 

keer zijn dat de militaire, Pruisische agressie zich zo manifesteerde. De Armeense episode 

past welhaast naadloos in de Sonderweg-interpretatie van de Duitse geschiedenis. Achter het 

idee dat Duitse militairen de vervolgingen zouden hebben geleid, gaat ook niet zelden het idee 

schuil dat de Turken ‗te achtergesteld‘ waren om de Armeense bevolking te deporteren. Zoals 

Morgenthau stelde, waren deportaties ‗moderne‘ verschijnselen en dat betekende dus 

impliciet dat dit alleen door een Europese, Westerse macht kon worden uitgevoerd. 

 De analyse die in dit hele bestek centraal heeft gestaan, biedt een aanmerkelijk meer 

relativerende indruk, dan deze noties die nog regelmatig worden gebezigd door 

negationistische Turken, veroordelende Armeense en Duitse historici, of in de 

germanofobische retoriek. Dat de Duitse officieren echter in feite slechts toekeken en weinig 

ondernamen voor de Armeniërs en dan nog met twijfelachtige motieven, staat zonder meer 

vast en kan nauwelijks een vorm van eerherstel zijn. Het wordt echter een geheel andere 

discussie, wanneer omstandigheden zoals verantwoordelijkheid, plicht, prioriteit van belangen 

en de positie van de andere grootmachten in aanmerking worden genomen. Hieronder volgt 

een thematische uiteenzetting van de belangrijkste eindconclusies die uit dit bestek kunnen 

worden ontwaard inzake de context van de Duitse betrokkenheid en de houding van de 

verschillende Duitse partijen bij de Armeense Genocide. 

 

 

JONG-TURKEN EN ARMENIËRS 
 

Vanaf de late negentiende eeuw ontstonden de eerste theorieën van etniciteit, natie en het idee 

van de natiestaat als het hoogst haalbare eindstreven voor ‗het volk‘. Nationalisme en 

biologisch/organisch nationalisme waren krachtige, overtuigende theorieën met een sterke 

wetenschappelijke pretentie die aangevoerd werden door de Jong-Turken om het vervallen, 

multi-etnische Ottomaanse rijk te regenereren en te vrijwaren van toekomstige buitenlandse 

inmenging en culturele anomalieën: Turkije behoorde weer de imperialistische grootmacht te 

worden die het vanouds was. 

 Dit betekende dat christelijke minderheden om twee redenen een bedreiging waren aan de 

fundering van het nieuwe Turkse rijk, naar inziens van de radicale nationalistische factie van 

het CUP. Op de eerste plaats waren het volgens de strikte definitie geen ‗Turken‘: het waren 

‗christenen‘, ‗Armeniërs‘, ‗Grieken‘ of ‗Assyriërs‘ die verturkt dienden te worden in een 

toekomstig ‗Turan‘ en anders moesten verdwijnen. Op de tweede plaats genoten deze 

christelijke minderheden de steun van de Europese grootmachten die middels de capitulaties 

met deze groepen een blijvende invloed konden uitoefenen op de interne aangelegenheden 

van het Ottomaanse rijk. Het was tenslotte deze subversieve werking van het buitenland die 

werd gezien als de hoofdoorzaak van het verval van het rijk en de belemmering van haar 

natuurlijke groei tot een wereldmacht. Voor een toekomstig Turkije werd het door het CUP 
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dus noodzakelijk bevonden dat de Armeniërs en de overige christenen zich bekeerden en 

verturkten of volledig verdwenen. Dit nam tevens het gevaar weg dat de Armeniërs eens hun 

eigen thuisland in oostelijk Anatolië zouden opeisen als een soevereine natiestaat. In een 

Turkije dat sinds jaren haar invloed in Afrika en Europa zag eroderen en dus in toenemende 

mate Anatolië en de Klein-Aziatische vilayets als het definitieve bastion van de natie ging 

beschouwen, werd dit opgevat als niets minder dan een fatale aanval op de toekomst van 

Turkendom. 

 

 

DE INVLOED VAN DE EUROPESE GROOTMACHTEN 
 

De houding van de Europese grootmachten ten aanzien van het Ottomaanse rijk en haar 

Armeense onderdanen kan gekarakteriseerd worden als zuiver pragmatisme. Aan de ene kant 

gold een gerevitaliseerd Turkije als een effectieve buffer tegen de altijd aanwezige vrees van 

Russische expansie. Het was daarbij niet alleen noodzakelijk dat Turkije daarvoor interne 

hervormingen doorvoerde, maar ook dat de Armeense bevolking zich loyaal en onverdeeld 

achter sultan Abdülhamid II bleef scharen. Dit was, ironisch genoeg, ook voor lange tijd het 

beleid geweest van Rusland, de vermeende belangenbehartiger van de Armeniërs. Ten 

grondslag hieraan lagen de revolutionaire activiteiten van nationalistische Armeniërs in 

Rusland zelf. Niettemin konden de Armeniërs voor Rusland ook functioneren als een 

strategisch vooruitgeschoven positie in Anatolië, waardoor aanzienlijke invloed op de 

Dardanellen en de rest van de regio uit kon worden geoefend. Als zodanig investeerde Sint-

Petersburg in de Armeense bevolking: de Armeniërs konden voor genoeg onrust zorgen om 

het Ottomaanse rijk verzwakt en verdeeld te houden. Door deze ambivalente houding kon er 

nauwelijks worden gesproken van werkelijke steun voor de Armeniërs, maar het strategisch 

inzetten van een minderheid als een gezagsondermijnende vijfde colonne.  

 Het vraagstuk wie ‗schuld‘ heeft aan de Genocide, wordt aanzienlijk ingewikkelder door 

de cynische houding van de andere Ententemachten in de voorgaande decennia. Hoe oprecht 

was nu de minderhedenpolitiek van de Europese grootmachten? Frankrijk, Groot-Brittannië, 

Rusland en later ook de Verenigde Staten gedroegen zich vooral principieel pro-Armeens, 

maar zoals vooral de Russische politiek liet zien, was ook deze steun vooral instrumenteel 

gemotiveerd en niet zozeer uit humanitaire overwegingen. Zodra zij niet langer de noodzaak 

zagen om de sultan te disciplineren door diplomatieke druk uit te oefenen, lieten zij de 

Armeniërs en andere christelijke groeperingen – die hun hoop hadden gevestigd op de 

Europees geïnstigeerde hervormingen – feitelijk aan hun lot en Turkse beschuldigingen van 

verraad over. In dat opzicht droegen zij indirect bij aan een van de oorsprongen van de Turks-

Armeense animositeit die met de Genocide tot een gewelddadige climax zou komen.  

 Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten hielden ieder op de eerste 

plaats hun eigen imperialistische belangen voor ogen bij het uitspelen of opzetten van 

christelijke minderheden in het Ottomaanse rijk. Het ging niet slechts om de toekomst van een 

kleine, christelijke groep, maar het toekomstbeeld van het gehele Midden-Oosten. Christelijke 

minderheden konden ingezet worden om regionale belangen te bewaren en de Europese 

invloedssfeer te bestendigen. Zo werden in de loop van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw de emancipatoire aspiraties van Grieken, Assyriërs, de oosters-orthodoxe 

onderdanen van de sultan, de Arabieren en de Armeniërs als pressiemiddelen gebruikt. 

 Ook het Ottomaanse rijk zelf nam in de toekomstvisies van het Midden-Oosten een 

cruciale positie in. Sterker nog, het ging in essentie juist om de toekomst van deze staat, 

waarmee de toekomst van christelijke inheemse groepen intrinsiek was verbonden. Frankrijk, 

Groot-Brittannië, Duitsland en (na de Eerste Wereldoorlog) de Verenigde Staten beoogden 

allen een politiek van stabiliteit en integriteit in de regio tegen ongebreidelde Russische 
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invloed. Hoe een toekomstig Turkije eruit zou komen te zien en welke positie de 

verschillende etnische, religieuze, of culturele minderheden daarbij innamen, was van 

secundair belang, zolang het Midden-Oosten als geheel maar een effectieve buffer kon 

vormen tegen de Russen en – in het geval van Groot-Brittannië en Duitsland – de landwegen 

naar India veiligstelde. 

 

 

DUITSE AMBITIES 
 

De Duitse geopolitiek ten aanzien van het Ottomaanse rijk leek in aantal aspecten op de 

politiek van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Een te grote invloed van 

Rusland in Klein-Azië zou volgens Bismarck de machtbalans tussen de Europese staten te 

ingrijpend verstoren en tot onmiddellijke conflicten kunnen zorgen. Dit betekende dus dat 

Turkije en de talrijke minderheden daarbinnen zich strikt neutraal en coherent bleven 

gedragen: geen enkele van de Europese grootmachten zou de christelijke minderheden zoals 

tijdens de Krim-oorlog mogen gebruiken om een eigen politiek na te streven. 

 Het Duitse rijk verschilde van de overige grootmachten in het cruciale opzicht dat het om 

een relatief jonge staat ging, zonder een geschiedenis van kolonialisme of imperialisme in het 

Midden-Oosten. De Duitse keizer Wilhelm II kon van dit feit gebruikmaken om – in 

tegenspraak met Bismarcks voormalige beleid – alsnog een informele imperialistische 

inhaalslag te maken in het rijk van de sultan. Geleidelijk aan, terwijl de Europese 

alliantiesystemen zich steeds duidelijker tegen Duitsland leken te keren, werd het bovendien 

noodzakelijk om een contramachtsblok te creëren in het zuidoosten van Europa en islamitisch 

Azië. Op deze wijze, zo beredeneerden de keizer en de oriëntalistische strategen aan de 

Wilhelmstrasse, was tevens de weg geopend naar een toekomstige jihad die de 

Ententemachten in hun eigen koloniale achterlanden zou treffen: een grootschalige oorlog van 

alle fanatieke moslims van Marokko tot India zou Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland 

tegelijkertijd militair doen bezwijken. 

 Dat was allemaal nog toekomstmuziek, maar het was daarvoor van belang om de sultan 

nog meer dan de Fransen en Britten van steun en advies te bedienen. Dat betekende dus ook 

dat Berlijn zich zoveel mogelijk van commentaar onthield van de minderhedenpolitiek van de 

Sublieme Porte. Hier raakte de Duitse ‗theoretische desinteresse‘ in de Armeniërs in 

tweespalt, want het was ook voor de Duitse ambassade overduidelijk dat de episoden van anti-

Armeens geweld in 1894-1896 en 1909 niet alleen indruisten tegen christelijke moraal, maar 

ook dat Duitsland zelf naamschade ondervond van associatie met ‗de Rode Sultan‘ 

Abdülhamid en daarmee haar belangen in het Ottomaanse rijk in gevaar bracht. Berlijn was 

‗theoretisch‘ niet geïnteresseerd, maar de halfslachtige steun aan de Armeniërs zoals in 1909 

diende in feite dezelfde doelstelling op de lange termijn. Het gevoel van ontzetting om de 

massale moord op medechristenen – hoe achtergesteld ook – was oprecht, maar diende ook 

het doel van het strategisch afstand bewaren van een sultanregime dat door deze 

massamoorden een gevaar voor zichzelf leek te worden. 

 Ondanks deze zwenkingen, week Berlijn over het algemeen genomen niet af van deze 

ingeslagen koers die tot ver in de Eerste Wereldoorlog werd aangehouden. De Armeniërs 

waren in de grote politieke constellaties in feite niet meer dan een diplomatiek postscriptum. 

Berlijn investeerde in de toekomst van een stabiel Ottomaans rijk, in wat voor vorm dan ook. 

Hoe de Armeniërs daarin pasten, ging de keizer naar diens eigen idee gewoonweg ‗niets aan‘. 
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DUITSERS EN DE DEPORTATIES 
 

Het is van belang om de Duitse invloed in het Ottomaanse rijk niet te overschatten. De nota 

bene ultranationalistische Jong-Turken tolereerden geen enkele buitenlandse inmenging in de 

binnenlandse aangelegenheden van het rijk. Dat was tenslotte een van de hoofddoelen van 

hun staatsgreep in 1908 geweest. Ondanks de gekoesterde bewondering voor het Duitse leger 

en de daarmee geassocieerde efficiency en kennis, trachtten de Turken de verworven Duitse 

kennis en technologie uitsluitend voor eigen doeleinden in te zetten. Zelfs zulke pro-Duitse 

Jong-Turken als Enver koesterden een principiële argwaan voor iedere buitenlandse 

bemoeienis, ook van oorlogsgeallieerden. Dit betekende dus dat het idee van Duitse 

verantwoordelijkheid achter de oorlogsdeportaties ongegrond is. Het CUP wilde zelfs niet de 

schijn wekken dat de Duitse officieren er enige zeggenschap in hadden, want dat zou opgevat 

kunnen worden als zwakte en – wederom – buitenlandse beïnvloeding in Turkse binnenlandse 

aangelegenheden.  

 Niettemin namen de Duitse officieren wel een typerende houding aan tijdens de 

oorlogsdeportaties: zolang het om evacuaties ging van potentieel gevaarlijke 

bevolkingsgroepen in strategisch kwetsbare zones, stemden de Duitsers in met de deportaties. 

Het was tenslotte geen ongebruikelijke vorm van demografische huishouding in 

oorlogsgebieden. Het doelbewuste uitroeien van de Armeense bevolking, stuitte de Duitse 

militairen wel tegen de borst: het was niet alleen nodeloze wreedheid, maar vooral een 

onnodige belasting van de precaire maatschappelijke omstandigheden van een land in oorlog. 

Veiligheid, transport, economie en organisatie kwamen allemaal in het gedrang door de 

dodenmarsen. Ook verloren de Duitsers aan de vervolgingen geschoold Armeens personeel, 

voor geen enkel overtuigend argument. Alles bij elkaar kan gesteld worden dat de deportaties 

als vorm van volkerenmoord door de meeste Duitse officieren werden afgekeurd, maar 

vanwege de oorlog werd ervoor gekozen om er het zwijgen toe te doen: het was ongehoord en 

– voor Duitsland – te gevaarlijk om de Turken te irriteren met klachten over de Armeense 

slachtingen. 

 Met aanzienlijk risico werden er wel bescheiden pogingen ondernomen om de Armeniërs 

steun te bieden in hun ontberingen. Weliswaar censureerde de regering in Berlijn de details 

van de Armeense volkerenmoord in de officiële pers om de moraal aan het thuisfront niet te 

belasten, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken steunde ondertussen financieel de 

Armeense hulpfondsen, op voorwaarde dat dit in het diepste geheim plaatsvond om bij de 

Sublieme Porte geen argwaan te wekken. Om meer te doen voor de Armeniërs, werd als te 

gevaarlijk beschouwd. 

 Natuurlijk waren er ook verschillende Duitse officieren en ambtenaren die de Armeense 

bevolking met enorme minachting bejegenden. In hun optiek ging het om niet meer dan een 

achtergesteld, vervreemd bergvolk dat met de Russen samenzwoer en niets dan onrust 

stookte, waartegen de Turken gerechtvaardigd hard optraden. Waren het bovendien ook niet 

net joden, met hun welvaart en vindingrijkheid? Dergelijke noties over de Armeniërs keren 

regelmatig terug in de Duitse diplomatieke correspondentie, zowel met het CUP zelf of met 

die van andere staten. Dit zegt echter nog niets over Duitse intenties tot volkerenmoord. 

Nergens in het beschikbare bronnenmateriaal kan er een connectie worden gemaakt tussen 

Duitse anti-Armeense sentimenten en de opdracht tot het doelbewust uitmoorden van de 

Armeniërs. Anti-Armeense uitlatingen van Duitse officieren werden vooral in reactie op het 

Turkse beleid gedaan. Er was hooguit sprake van passieve goedkeuring, maar geen actieve 

steun of het initiatief daartoe. Daarvoor was de Duitse invloed te beperkt. 
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NAWOORD 

 

 
et is wellicht interessant om tot besluit nog kort stil te staan bij de epiloog van de Duitse 

Turkijepolitiek. Het gaat daarbij om de invloed die de Duitse invloed in het Midden-

Oosten, heeft op de hedendaagse geschiedschrijving, tegen het licht van latere constellaties in 

de twintigste eeuw en heden ten dage in het Midden-Oosten van de eenentwintigste eeuw.  

 De Turks-Duitse oorlogsalliantie werd vanaf het begin gekenmerkt door onderlinge 

argwaan en stond gedurende de oorlog verder onder druk. In de loop van 1916 en 1917 toen 

de Entente hun gestage opmars maakten via Suez en zuidelijk Mesopotamië, begon ook de 

moraal in de Ottomaanse samenleving – dat tenslotte drie jaar langer in oorlog verkeerde dan 

de overige Europese grootmachten – te verslechteren. Via Russische anti-Duitse propaganda 

verspreidde zich het gerucht dat Duitsland voornemens was van Turkije een Duitse kolonie te 

maken. Ergernissen werden ook bij pro-Duitse CUP-leden als Enver gewekt, toen Berlijn niet 

uit zichzelf, maar pas onder druk haar capitulaties in Turkije opschortte. Hieruit bleek 

duidelijk dat Duitsland Turkije niet als een gelijke behandelde. De oorlog had bovendien tot 

nu toe enkel geleid tot een verwoeste economie, verloren territorium en aanzienlijk veel 

slachtoffers: wat had Turkije praktisch aan Duitsland? De complicaties die de Duitse jihad 

teweegbrachten en de continue verzoeken om financiële steun bij Berlijn, deden onderlinge 

ergernissen verder toenemen. Ook begonnen Duitse officieren en oriëntalisten zich steeds 

arroganter te gedragen, wat zelfs leidde tot een uiterst vijandige anti-Duitse stemming in de 

samenleving. De reeds bestaande taal- en cultuurbarrière deed er weinig aan om deze 

spanningen te verminderen. Het aantal incidenten waarbij oorlogsmoede Turken of Arabieren 

Duitse officieren te lijf gingen nam dramatisch toe; zelfs Enver kon er in het voorjaar van 

1916 niet aan ontkomen toen hij door een gefrustreerde soldaat werd belaagd. Een verontruste 

ambassadeur Wolff-Metternich waarschuwde reeds in januari dat in de islamitische wijken 

van Istanbul onder invloed van het schrijnend tekort aan lamsvlees actief werd opgeroepen 

om „de Duitsers hetzelfde aan te doen als de Armeniërs‟.
305

 

 

De Oktoberrevolutie van 1917 in Rusland bracht een ingrijpende verschuiving teweeg in het 

front aan de Kaukasus waar de Russen en Turken tot dat moment nog altijd in strijd 

verwikkeld waren. De bolsjewistische belofte van ‗brood, land en vrede‘ deed in een 

verrassend hoog tempo het nog altijd solide Russische Kaukasische leger desintegreren, 

waardoor een machtsvacuüm ontstond in de Kaukasus. Voor Turkije en Duitsland was de weg 

nu open naar de olievelden van Bakoe die beide grootmachten voor hun eigen ambities 

trachtten in te nemen. De droom van een directe verbinding van Berlijn naar Bagdad was 

sinds de inname van Bagdad in maart 1917 door de Britten definitief verleden tijd, maar een 

as van Berlijn naar Bakoe en zo via Perzië en Afghanistan naar India kon de Duitse ambitie en 

de jihad wellicht toch nog redden. Enver had ondertussen ook redenen om zijn zinnen op 

Bakoe te zetten, naast de oliebronnen. Dit zou namelijk de definitieve omkering betekenen 

van ruim honderd jaar van Russisch opdringen in de Kaukasus en de weg openen naar het 

pan-Turanistische eindideaal van de unificatie van alle Turkse volkeren in Klein- en Centraal-

Azië. 
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 Het zou voor zowel de Jong-Turken als het Duitse leger nooit zover komen. Het Duitse 

leger had zich in het conflict om het beheer van de Kaukasus tijdelijk aan bolsjewistische 

zijde geschaard om de Turkse opmars af te remmen, maar in de regio en Bakoe zelf bevonden 

zich in de zomer van 1918 nauwelijks bolsjewisten of Duitse militairen (de Duitse legergroep 

onder leiding van Kress von Kressenstein bevond zich nog in Georgië). Met de instorting van 

het Westfront in het najaar van 1918 was het voor Duitsland ook nauwelijks nog van belang 

hoe de toekomst van de Kaukasus of het Midden-Oosten eruit zou komen te zien. Ook aan de 

Sublieme Porte werd het ondertussen duidelijk dat Bakoe een fatale misrekening was. Enver 

had dusdanig geïnvesteerd in de oorlog in de Kaukasus, geënthousiasmeerd door de instorting 

van de Russische legermacht, dat het Turkse leger nauwelijks een schijn van kans maakte 

tegen de oprukkende Britse troepen in Bulgarije, Mesopotamië en Syrië, laat staan de 

Armeniërs die de Turken strategisch in de weg stonden naar Bakoe. Op 30 oktober 1918 

ondertekende de regering van sultan Mehmed VI de wapenstilstand van Mudros met de 

Entente en werd het CUP formeel opgeheven. De Ententemachten stonden toen op het punt om 

het Ottomaanse rijk in overeenstemming met de overeenkomst van Sykes-Picot (1915) en het 

Verdrag van Sèvres (1920) op te delen in invloedssferen, waarna van het vroegere 

Ottomaanse rijk niets meer over zou blijven dan een onbeduidende rompstaat, ingeklemd 

tussen een vergroot Armenië, Griekenland (door de expansie langs de Anatolische kusten) en 

mogelijk ook een onafhankelijk Koerdistan. 

 In 1919 vonden de eerste processen plaats tegen de topleden van het CUP, die niet alleen 

werden beschuldigd van de vernietiging van de Armeense bevolking, maar ook van het in de 

oorlog slepen van Turkije voor eigen doeleinden.
306

 Hoewel het woord ‗genocide‘ als zodanig 

nog niet bestond, was dit wel de einduitkomst en hoofdaanklacht tegen de reeds gevluchte 

topleden van het CUP: Enver, Talât en Djemal Pasja, Dr. Bahaeddin Şakir, Drs. Mehmed 

Nazım en de hoofden van de politie en veiligheidsdienst Osman Bedri en Hüseyin Azmi.  

 De nieuwe Armeense republiek verkeerde ondertussen in ernstige militaire nood. In de 

chaos van de naoorlogse jaren trad Mustafa Kemal met de hulp van de laatste restanten van 

het CUP naar voren als de nieuwe leider van de nationalistische Turken. Geleidelijk aan 

vestigden zij hun controle over de regering in Istanbul en van 1919 tot 1922 herstelden de 

nationalisten het gezag in Anatolië en Thracië: de Grieken werden in 1922 in de Anatolische 

kustgebieden verslagen en in de Kaukasus verlegden de nationalisten wederom de grenzen tot 

voorbij die van 1914. Aanzienlijke territoria welke in het Verdrag van Sèvres op aanwijzingen 

van president Wilson aan de nieuwbakken, kwetsbare Armeense republiek waren toegekend, 

vielen algauw weer toe aan de Turkse legers van Kemal, terwijl het Rode Leger de rest van de 

Armeense republiek inlijfde. De nieuwe status quo in het Midden-Oosten werd in 1922 met 

het Verdrag van Lausanne beklonken en de onafhankelijke Armeense republiek werd door de 

Ententemachten opgeschort. Ook de aangeklaagde CUP-leden werden nooit formeel vervolgd. 

Er was een nieuwe, ambitieuze, strikt seculiere
307

 Turkse republiek naar Westers voorbeeld 

tot stand gebracht. Niet alleen werd de monarchie in datzelfde jaar nog afgeschaft, maar ook 

zette Kemal het CUP-beleid voort van het bewaren van etnische homogeniteit en het vrijwaren 

van Turkije van de invloeden die in het verleden bij hadden gedragen aan het verval van het 

Ottomaanse rijk. 

 Zoals eerder gezegd, keerde opnieuw bij de voormalige Ententemachten het maxime terug 

dat het noodzakelijk was om een sterk Turkije waar mogelijk te ondersteunen tegen de 

communistische dreiging en de olietoevoer vanuit de regio naar het westen te garanderen. 

Daarvoor waren de voormalige Ententemachten bereid om er met betrekking tot de Armeense 

                                                      
306

 V.N. Dadrian, ‗The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of the 

Turkish Military Tribunal‘, International Journal of Middle East Studies, vol. 23, 4 (1991), pp. 549-576, passim. 
307

 A. Heywood, Political Ideologies. An Introduction (Basingstoke, 1992, 2007), p. 300. 



 
93 

deportaties het zwijgen toe te doen. Realpolitik won het wederom van morele 

verontwaardiging en het Wilsoniaanse maxime van zelfbeschikking van alle naties.
308

 

 

Onderzoek naar de Duitse invloed in het Midden-Oosten aan het begin van de twintigste eeuw 

en de investering in de ‗eerste wereldwijde jihad‘ heeft in de laatste jaren weer een nieuwe 

impuls gekregen onder invloed van islamitische radicalisering. Het virulente antisemitisme 

onder fundamentalistische moslims wordt vaak vergeleken met de nazistische retoriek en 

beiden zouden ook direct verwant zijn.
309

 Het onderlinge verband laat zich het beste uitleggen 

door Muhammad Amin al-Husseini, sinds 1920 door de Britten benoemd tot Grootmoefti van 

Jeruzalem. Al-Husseini was een oorlogsveteraan van het Ottomaanse leger en een notoire 

antisemiet die bevriend was met de pionier van de Duits gesponsorde jihad Oppenheim die 

hem op het gebied van retoriek en methodiek in het organiseren van de jihad had geïnstrueerd. 

Gedurende zijn werkzaamheden riep al-Husseini meerdere malen op tot uitroeiing van de 

joodse bevolking in het Brits Mandaat Palestina en Irak en zijn tijd als Grootmoefti werd 

gekenmerkt door de talrijke antisemitische geweldsincidenten. Het was Oppenheim die in 

1941 – hij had zich intussen wederom volledig ten dienste gesteld voor de Duitse 

oorlogshandelingen vanaf 1939 – al-Husseini introduceerde aan Adolf Hitler, Heinrich 

Himmler en Franz von Papen: de Grootmoefti en Führer konden het op grond van hun 

wederzijdse antisemitisme goed met elkaar vinden en zouden elkaar steunen in de strijd tegen 

zowel het Jodendom als de Britse hegemonie in het Midden-Oosten. Hiermee was een traditie 

in het Midden-Oosten ontstaan van virulent antisemitisme met een herkenbare nazistische 

retoriek. Via Oppenheim en al-Husseini was een rechtstreekse connectie tot stand gebracht 

tussen de jihad van Wilhelm II, nazistisch antisemitisme en hedendaags 

moslimfundamentalisme. Het is een ironische nalatenschap, zeker wanneer ook de eerdere 

Duitse traditie in aanmerking wordt genomen van bloeiend zionisme en het langgekoesterde 

idee om Europese (of nadrukkelijk Duitse) joden naar Palestina te verhuizen. De nazi‘s namen 

voor lange tijd dit streven naar joodse expulsie over en zouden tot 1941 – toen de vernietiging 

van de joden in Oost-Europa langzaam gestalte kreeg – de vestiging van joden in Palestina als 

optie openhouden.
310

  

 Het zijn klinkende verbanden die Duitsland in een cynisch of kwalijk licht opnieuw als de 

spil plaatsen tussen de Holocaust enerzijds en hedendaags moslimfanatisme en anti-

Israëlitische retoriek anderzijds en dat ook nog min of meer over de lijken van de Armeniërs. 

Het zijn allemaal recepten die uitnodigen tot een verlenging van het Duitse zijpad op de 

Sonderweg – een spoorlijn van Deir ez-Zor naar Auschwitz – en dienen daarom in 

toekomstige geschiedschrijving zeer zorgvuldig te worden behandeld. Niettemin gaat het hier 

echter om een relatief onderbelicht aspect van de Duitse twintigste-eeuwse geschiedenis die in 

recente jaren weer in de aandacht is gekomen. Er is in de laatste decennia in intellectuele 

kringen weer sprake van toenemende belangstelling in zowel de Armeense Genocide als de 

lange nawerking van deze Duitse beïnvloeding van het Midden-Oosten. Gaandeweg zullen er 

steeds meer verbanden en nuances zichtbaar worden, zoals ook met de Duitse betrokkenheid 

in de Armeense Genocide het geval is. Deze verbanden bieden in ieder geval een suggestie 

van de omvang van de Duitse invloed in de totstandkoming van het Midden-Oosten zoals het 

tegenwoordig bestaat.  
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 In het collectieve geheugen blijven deze aspecten van de twintigste eeuw vooralsnog sterk 

onderbelicht of – zoals in het geval van de Armeense Genocide – gebagatelliseerd en ronduit 

ontkend. Het is zo zeer de vraag of er aan dit negationisme in vooral de Turkse maatschappij 

ooit een bevredigend einde zal komen en de Armeense oorlogsdeportaties ook daadwerkelijk 

worden erkend als de doelbewuste uitroeiing van een natie. De omslachtige houding van 

verschillende EU-leden en de Verenigde Staten suggereert in ieder geval dat het vraagstuk nog 

altijd als een acuut probleem met ernstige consequenties wordt beleefd. De ‗toekomst van de 

geschiedenis‘ van de Armeense Genocide mag dan nog altijd in het ongewisse verkeren, de 

invloed van Duitsland in het Midden-Oosten tot de Eerste Wereldoorlog is, zoals McMeekin 

stelt, volledig in de vergetelheid geraakt. Duitsland, de dubbele verliezer van de twintigste 

eeuw, is tegenwoordig als invloedrijke factor in het Midden-Oosten zo goed als verdwenen uit 

het collectieve geheugen. Alleen de spoorwegen getuigen vandaag de dag nog van een 

vroegere geschiedenis van Duitse ambities in het vroegere Ottomaanse rijk. 
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