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Kaart 1. Staatsgeografische veranderingen op de Balkan
Alterations in political geography in de Balkans
1.
2.
3.
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6.
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Boedapest
Zagreb (Agram)
Belgrado
Boekarest
Sofia
Plovdiv (Philippopel)
Istanbul (Constantinopel)
Edirne (Adrianopel)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Shkodër (Scutari)
Ioannina
(Thes)saloniki
Athene
Izmir (Smyrna)
Odessa
Chatalja
Imbroz en Tenedos
Alexandroupolis (Dedeagatsch)
Broessa

_______ Balkangrenzen van het Ottomaanse Rijk tot aan het
Congres van Berlijn 1876
Boundaries of the Ottoman Empire unto the Congress of Berlin 1876
------

Grenzen van de nationale Balkanstaten, vastgesteld 1876-1885
Boundaries of the national Balkan states, determined 1876-1885, according to
and after the Congress of Berlin

....... .

Nieuwe grenzen van de nationale Balkanstaten, voorlopig
vastgesteld in 1913, definitief in 1923 bij het Verdrag van Lausanne
New boundaries of the national Balkan states, determined preliminary
in 1912 and definitely in 1923 according to the Treaty of Lausanne
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Kaart 2. De etnische en bestuurlijke grenzen in de Kaukasus
Ethnic and political boundaries in the Caucasus
1. Baku 2. Batum
8. Bitlis 9. Van

__

3. Jerivan

4. Tiflis

5. Kars

6. Erzurum

7. Trabzon

Grenzen tussen het Russische, het Ottomaanse en het Perzische Rijk,
vastgesteld tussen 1803 en 1829
Boundaries between the Russian, Ottoman and Persian Empires, as established
between 1803 and 1829

-----

nieuwe Russisch-Ottomaanse grens na de annexatie van Kars 1878

new Russian-Ottoman boundary after the annexation of Kars 1878
--------

Het Russisch-Ottomaanse front in de Eerste Wereldoorlog (1915-1918), tegelijk
een voorgestelde grens van een Republiek Armenië
The Russian-Ottoman front line in the First World War) 1915-1918), at the same
time designed as future boundary of an Armenian Republic

. . . .. . . . . Grenzen van de Sovjetunie sinds 1923 met de binnenstatelijke grenzen
van de Kaukasische republieken
Boundaries of the Soviet-Union from 1923 with the state internal boundaries of the
Caucasian republics
Conflictgebieden NK Nagorno Karabagh, O Zuid-Ossetië A Abchazië
Conflict areas NK Nagorno Karabagh, O South-Ossetia A Abkhazia
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Hoofdstuk II. De strijd om nationale staatsgrenzen op de
Balkan en in de Kaukasus
Chapter II. Struggle for national political boundaries on the southern
Balkans and on the Caucasus
“Rustschuk, an der unteren Donau, wo ich zur Welt kam, war eine wunderbare Stadt für ein Kind [
...] es lebten dort Menschen der verschiedensten Herkunft […] an einem Tag konnte man sieben
oder acht Sprachen hören. Außer den Bulgaren die vom Lande kamen, gab es noch vielen Türken,
die ein eigenes Viertel bewohnten, und an diese angrenzend lag das Viertel der Spaniolen, das
unsere. Es gab Griechen, Albanesen, Armenier, Zigeuner. Vom gegenüberliegenden Ufer der Donau
kamen Rumänen. […] Es gab, vereinzelt, auch Russen.[…] Es wird mir schwerlich gelingen, von
der Farbigkeit dieser frühen Jahre in Rustschuk, von seinen Passionen und Schrekken eine
Vorstellung zu geben. Alles was ich später erlebt habe, war in Rustschuk schon einmal geschehen”.
Elias Canetti1
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Ottomaans en Turks worden in de literatuur als identiek beschouwd maar hier
wordt Ottomaans gebruikt als aanduiding van het Ottomaanse Rijk en zijn
vertegenwoordigers en instellingen. Turks was de aanduiding voor de etniciteit
voordat Turkije als nationale staat werd gesticht. Sindsdien is het de aanduiding
van de nationale staat die het Rijk opvolgde. In die staat komen onder de nationale
identiteit Turk vele etniciteiten voor met een niet-Turkse achtergrond in de
Kaukasus of op de Balkan en daarnaast Koerden.
Moslim en Islamiet zijn in de tekst identiek. Onder christenen op de Balkan was
het gebruikelijk om alle moslims - vaak pejoratief - als Turk te bestempelen. De
Duitstalige minderheden in Midden en Oosteuropese staten werden Volksduitsers
genoemd (in tegenstelling tot Rijksduitsers d.w.z. Duitse staatsburgers). Dit was
aanvankelijk een bureautafelterm maar werd na de Eerste Wereldoorlog algemeen
en in de nazistische terminologie een rechtstitel. Een samenvattend begrip als
Ruslandduitsers i.p.v. Russische Duitsers of Duitse Russen is een combinatie die
ook bij andere etniciteiten wordt gebruikt, zoals Ruslandpolen, Ruslandgrieken,
Ruslandbulgaren, maar dan weer niet bij Deutschbalten, dat zonder relevant
betekenisverschil wordt gevarieerd tot Duitse Balten dan wel Baltische Duitsers
om ze te onderscheiden van Ruslandduitsers.
In het geval van samenstellingen met ‘Sovjet’ is alleen geen verbindingsstreep
gebruikt wanneer beide deelwoorden een geheel vormen, zoals in Sovjetunie,
Sovjetleger, Sovjetautoriteiten enz.
Plaatsnamen en regionale namen, zoals die van provincies, zijn weergegeven in
de talen die de bevolking ter plaatse sprak op het moment van de situatie in de
tekst. Als eerste naam de officiële te dien tijde. De volgende versies, gescheiden
door / zijn soms de tweede officiële naam voor 1919 en meestal de namen die na
de oprichting van de nieuwe nationale staten in 1919/20 de officiële status
overnamen. Of die na 1945 als nieuwe officiële naam werden ingevoerd waarnaast
de oude naam werd verboden. Dit veelvoud van namen in de tekst dient het
herkennen en opzoeken in atlassen en in de literatuur, die zich aan verschillende
nationale tradities, resp. nationaalpolitiek correcte voorschriften houden. Vooral
waar het oudere, met name in historische atlassen te vinden, politieke situaties
betreft zijn de historische namen in de tekst onontbeerlijk.
De algemene verwijzing ‘passim’ in de voetnoten is vooral gebruikt bij artikelen
met een beperkt aantal bladzijden.
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Hoofdstuk II
1. Het Ottomaanse Rijk: militaire en staatkundige geografie
Het Ottomaanse Rijk viel uit elkaar door zijn grote omvang en een gebrek aan
verbindende en overkoepelende bestuursorganen. Ook de afwezigheid van een
voldoende netwerk aan geografische verbindingen bemoeilijkte de beheersbaarheid
van dit uitgestrekte rijk. Het bestond uit betrekkelijk losse delen - provincies,
vorstendommen, zelfs koninkrijken - met grote verschillen in de mate van hun
autonomie, waarin bestuurlijke elites onderling machtsstrijd voerden en daarvoor
steun van het centrale gezag van de sultan zochten. Het gevolg was dat de publieke
en militaire macht verbrokkelde onder regionale, autocratische en soms despotische,
heersers. De sterksten waren als vorst-vazallen eerder partner dan ondergeschikte
van de sultan en gingen op eigen gezag ook met buitenlandse machthebbers relaties
aan.
Zowel in het noordwesten als in het noordoosten werd het Rijk aangetast en de
ontwikkelingen verliepen in tijd parallel tussen 1780 en 1920, maar op zeer
verschillende wijze. Etnische zuiveringen verschoven bevolkingsgroepen op
massale wijze en met zoveel geweld dat vaak de grenzen van genocide werden
overschreden. Etnische zuivering was niet alleen geen gevolg van opstanden en
oorlogsgeweld maar ook een instrument in de verdeel-en-heerspolitiek van de
sultans, en in de oprichting van nationale staten. Zulke staten in wording konden
hun politieke en hun juridische grondslag alleen op een etnisch uniforme en
homogene bevolking vestigen. Dan kon vervolgens het nationale staatsburgerschap
ontwikkeld worden. Maar van een nationale ontwikkeling, zoals in West-Europa al
eeuwen gaande was, kon al snel geen sprake meer zijn toen zij in gewelddadigheid
ontaardde. De jonge nationale staten op de Balkan zochten naar veilige grenzen en
dat betekende bestuurlijk en etnisch overeenkomende grenzen die in de extreme
pluriformiteit van het Ottomaanse ancien régime niet bestonden en dus geschapen
moesten worden door de verplaatsing van volksgroepen, want niet de bestuurlijke
grenzen konden aangepast worden aan etnische, maar andersom de etnische aan de
in oorlogvoering verworven bestuurlijke grenzen. Zij waren dan de uitkomst van
krijgsgeweld, van veroveringen en bezettingen, die bovendien in het oorlogsverloop
veranderden, heen en weer schoven totdat zij in vredesverdragen tot rust kwamen.
Grenzen die in die verdragen zeer zelden op grond van etnische argumenten werden
overeengekomen. De bestaande pluriformiteit werd binnen de nieuw grenzen
gehomogeniseerd en voor wellicht de helft van de huidige bewoners van het
vroegere Rijk geldt dat hun voorouders ruim een eeuw geleden in andere staten
woonden dan die waar huidige nakomelingen nu staatsburgers zijn. Dat is ook
relevant ten opzichte van de historische beleving en zelfwaarneming, die in
moderne nationale voorstellingen naar een ‘zuiver’ beeld werd gemodelleerd. Ook
van de historische werkelijkheid getuigt er weinig meer van het ‘anders-nationale’
verleden. Monumentale gebouwen en zeker kerken en moskeeën zijn ‘gezuiverd’
wat betekent dat zij verdwenen omdat zij een nationaal niet aanvaardbare
geschiedenis, namelijk die van andere volken en godsdiensten, weerspiegelden.
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Nog recent zagen we dat deze reflexen nog steeds werkzaam zijn in Servisch Bosnië
en in Kosovo.
De omvang van de zuiveringen wordt in de literatuur weergegeven met een grote
variëteit van vaak precies berekende aantallen slachtoffers. Die getallen zijn zeker
vóór 1921 echter alleen bij benadering te berekenen en in hun variatie zien we de
presentatie die een propagandistische oogmerk diende. In het volgende worden
zulke getallen daarom bij benadering gegeven.

2. De Balkan en de Krim-Kaukasus
In het noordwesten - op de Balkan - kwam een interne politieke evolutie naar
nationale soevereiniteiten op gang, onder invloed van het Europese nationalisme.
Die verzelfstandiging vond plaats via de stappen: van autonome provincie onder
een Ottomaanse gouverneur naar de status van tribuut plichtig vorstendom onder
een autochtone vorst, tot soevereine staat in de vorm van een koninkrijk. De grote
mogendheden begeleidden met diplomatie en interventie deze stappen en regelden
dat de laatste eindigde in een koningschap, soms bekleed vanuit de autochtone adel
zoals in Servië, maar als regel met een Duits vorstengeslacht, zoals in Griekenland,
Bulgarije en Roemenië en dat voorkwam onderlinge competitie tussen adellijke
clans.
Op de Balkan speelden zich al vroeg etnische zuiveringen af. Zij waren een gevolg
van het feit dat de etniciteiten in deze multi-etnische samenleving zich niet alleen
in traditioneel-culturele, maar ook in juridische, economische en religieuze zin door
een eigen gemeenschapsleven sterk van elkaar onderscheidden. De, in MiddenEuropa gewoonlijke, vermenging van etniciteiten door sociale mobiliteit en
assimilatie was op de zuidelijke Balkan uitzondering, en als de etnografische kaart
van deze gebieden toch sterke dynamiek vertoonde, moet dat aan migraties van
grote omvang toegeschreven worden en soms, om praktisch-strategische motieven,
aan het herformuleren van etnische identiteiten in verschillende nationale kaders.
Rechtsmisbruik van gezagsdragers, afpersing door belastinginners en ambtenaren
en willekeur van de landheren, maar bovenal oorlog en armoede, brachten op de
Balkan vanouds massa’s mensen in beweging. De meerderheid van de bevolking
bezat geen eigen grond en velen volgden een semi-nomadische bestaanswijze,
leefden ’s zomers als herders in de bergen en ’s winters in dorpen in het laagland.
In de noordelijker streken vormde de zadruga, de patriarchale groot-familie met
gemeenschappelijk grondbezit of gebruiksrechten en een daarop gebaseerde
arbeidsgemeenschap, wat in deze opzichten een sociaal en economisch
stabiliserend element vormde dat in zuidelijker streken ontbrak.2 Daar zagen de
veelal Turkse, Bosnische, Griekse en Roemeense grootgrondbezitters de boeren op
hun land eerder als losse arbeiders die naar believen vervangen konden worden.
Soms werden ze vanwege hun opstandigheid verdreven zoals Kroaten in Bosnië en
Serviërs in Kosovo, die in de 17de eeuw onder dwang vertrokken en op uitnodiging
naar het zuiden van Hongarije kwamen, een ontvolkt gebied dat tegen het einde van
2

Sribar 1934: passim.
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de 17de eeuw door de Habsburgers van het Ottomaanse gezag was bevrijd en nu
werd ingericht als een grenszone - de Militärgrenze3 - bewoond door dienstplichtige
boeren, gerekruteerd uit vele volken. En ook zoals de Arvanieten, christelijke
Albanezen, die uitweken naar Griekenland en zich sindsdien onderscheidden van
de Skiptaren4.
Toch is de nationale zelfdefinitie van de Balkanvolkeren - de onderdrukking van
een vrijheidslievende christelijke bevolking door het centrale Ottomaanse
rijksgezag - steeds voorgesteld als oorzaak voor de vele opstanden, maar in feite
een vereenvoudiging van een gecompliceerdere werkelijkheid.
De ontwikkelingen zullen hieronder worden beschreven aan de hand van geweld,
opstand, onderdrukking en oorlog. Het wordt echter geen militaire, politieke en
diplomatieke geschiedenis. De aandacht blijft steeds gericht op de gevolgen in de
zin van gedwongen migratie, etnische zuivering en in extreme gevallen genocide.

3. Millets: autonome christelijke naties
De bestuurlijke inrichting van het Ottomaanse Rijk was vanaf zijn stichting
gebaseerd op etnisch-religieuze autonomie. In de 15e en 16e eeuw was minstens de
helft van de onderdanen van het rijk christen, en het centrale rijksbestuur, de Hoge
Porte5, slaagde er in om die pluriformiteit van de rijksonderdanen met de toekenning
van een collectieve rechtsstatus onder controle te houden. Deze corporatistische
autonomie kreeg vorm in de zogenaamde millets6. In 1454 werd de Grieksorthodoxe ingesteld, in 1461 de Armeense en in 1839 de Joodse, hoewel de
Sefardim ook al na hun vlucht uit Spanje, en hun opname in het Ottomaanse Rijk,
sinds in de 15de eeuw een vanzelfsprekende juridische autonomie bezaten in hun
eigen religieuze rechtspleging.
Binnen de millet was de verantwoordelijkheid voor de publieke administratie, de
belastingheffing en de interne rechtspleging in handen gegeven van de kerkelijke
hiërarchie die een onmiddellijke en persoonlijke verantwoording moest afleggen
aan de Hoge Porte. De juridische relaties tussen leden van verschillende millets
vielen uiteraard wel onder dit directe rijksgezag en zijn islamitisch recht, en
maakten deel uit van de machtsbasis van het Ottomaanse Rijk. De christenen en
3

Met de aanleg werd in 1535 begonnen en de uitbreiding volgde de Habsburge veroveringen. Na
het herstel van het (Habsburgse) koninkrijk Hongarije werd het de k.u.k. (kaiserliche und königliche)
Militärgrenze. Zij werd in 1881 opgeheven. De bewoners waren meest maar niet alleen
dienstplichtige Duitse boeren uit zuidwestelijk Duitsland, Zwitserland en Elzas-Lotharingen. Na de
bezetting van de betrokken gebieden in 1941 door Duitsland en Hongarije, werden militairen
geronseld voor de SS-Division Prinz Eugen, die in zijn naamgeving op de Habsburgse historie
teruggreep. Zie Hoofdstuk VII noot 154. Kaser 2016: 601-603
4

5

6

Jochalas 1971: passim.
Genoemd naar de ingang tot het paleis van de Grootvizier; ook wel: de Verheven Poort.

Millet is Arabisch voor natie: de eerste is die van de moslims, de tweede van de Grieken, de derde
van de Armeniërs en de vierde van de Joden.
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joden in dit Rijk hadden een gediscrimineerde status, die een ambtelijke carrière
uitsloot - behalve op het hoogste niveau in de rol van persoonlijk adviseur - en die
hen ontsloeg van de militaire dienstplicht, waartegenover zij dan wel extra
belastingen hadden te betalen.7
In Anatolië ging de massa van de Byzantijnse Christenen in de 14de tot de 16de eeuw
over tot de Islam. Op de Balkan gingen in de 16de en 17de eeuw ook grotere groepen
christenen over tot de islam. Deels uit opportunisme wanneer zij door de oosterse
kerk van Constantinopel of de westerse kerk van Rome vervolgd werden vanwege
‘ketterij’, en in de Turkse veroveraars hun bevrijders ervoeren. Niettemin was hun
islambekering ingegeven door opportunisme en bleef ze verbonden met eigen
tradities. Een omvangrijke groepering waren de in christelijke ogen ketterse
Bogomielen in Bosnië en Bulgarije, die later als Bosniaken en Pomaken8, deel
werden van de islamitische staatsgemeenschap met een bevoorrechte rechtspositie
boven de orthodoxe en katholieke bevolking. Ook een meerderheid van de
Albanezen werd moslim en behield daarmee een zekere zelfstandigheid. Maar ook
kleinere groepen gingen in later eeuwen tot de islam over: Grieken (Vallahadhes,
Kretenzers en moslims op andere eilanden), Roma, Joden (Dönmeh), Macedoniërs
(Gorani), Koetzowalachen (Aromoenen), Bulgaren (Pomaken)9. Hoewel alle
moslims zich bij gelegenheid ‘Turk’ noemden, vormden de uit Anatolië
geïmmigreerde etnische Turken op de Balkan als een elite van ambtenaren,
militairen, grondbezitters, en bevoorrechte boerenkolonisten slechts een derde van
het totaal aan moslims. De zuidelijke Balkan was een etnografisch zeer pluriform
en dynamisch gebied waar de massa van de bevolking bestond uit landloze boeren
en landarbeiders, die vanouds migreerden naar streken waar zij met seizoenarbeid
in hun levensonderhoud konden voorzien, om zich er dan blijvend te vestigen,
wanneer de situatie ter plaatse hen beter toescheen dan in hun vorige verblijfsplaats.
In noordelijk Bulgarije en het oosten van Servië waren zo tientallen Roemeense
dorpen ontstaan, en in de Roemeense (Walachische en Moldavische) laagvlakten
even zovele Bulgaarse en Oekraïense dorpen. Overal, maar in grote dichtheid in
Thracië, Macedonië en Albanië, lagen Macedonische, Griekse, Koetzowalachische,
Albanese en Zigeunerdorpen kriskras door elkaar. Grote conglomeraties van
‘Turkse’ dorpen waren er het gevolg van kolonisatie door oorspronkelijke halfnomadische ‘Seltsjoek’-Turken10 in de 15de eeuw en later door etnische Turken,
Tataren en Tjerkessen in de 19de eeuw. Die laatsten kwamen recent uit Ottomaanse
gebieden die door Rusland waren veroverd; zij werden van daar verdreven om zich
7

Akçam 2006 : 26-42.
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Volgens Turkse onderzoekers, geslaviseerde Turken, volgens Griekse onderzoekers geslaviseerde
Thraciërs; omdat ze Bulgaars spreken worden als regel moslim-Bulgaren genoemd.
9

Kaleshi 1975 passim; Karpat 1985: 70; Zavalani 1994: passim; Bulgarian Helsinki Comitee, Report
2003: Inleiding en 1.
10

De Seltsjoek dynastie legde de basis voor de Ottomanen, vooreerst met een nomadenrijk dat in de
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vooral te vestigen in Anatolië, maar ook op de Balkan en in het Midden-Oosten.
Zelfs Arabieren uit Syrië en Egypte kregen plaats op de Balkan.
In Kosovo en Macedonië zouden geïslamiseerde Serviërs en Macedoniërs met
Albanezen in één moslim-etnogenese opgaan die uiteindelijk een Albanese
identiteit aan nam. De basis daarvan lag in clanvorming; in deze streken met een
nauwelijks functionerend openbaar gezag de enige manier om zich te kunnen
handhaven.11
De steden hadden als regel een kosmopolitisch karakter met een Grieks-TurksJoodse dominantie die hen sterk van het platteland onderscheidde.
Alle christelijke volken waren het eens in hun afkeer tegen de Turkse elite van
ambtenaren en militairen, groothandelaren en grootgrondbezitters, maar vooral in
hun verachting voor hun geïslamiseerde volksgenoten die zij pejoratief als Turken
bestempelden. De Griekse bovenlaag besefte daartegenover overigens dat zij voor
haar welvaart en macht afhankelijk was van het sultanaat.12
Toch waren de inter-etnische en religieuze spanningen niet de enige oorzaak van de
nationale revoltes. De politieke leiders van de instabiele en economisch zwakke
naties en nationale staten vormden een jonge middenklasse, zonen van de lokale
geestelijkheid en de grotere boeren, stedelijke handwerkers en handelaren. Zij
zagen als hun eerste opgave om de bestuurlijke en commerciële posities van de
oude elites over te nemen en dat was niet mogelijk door sociale stijging omdat zulke
functies gemonopoliseerd waren door de Turken en Griekse Fanarioten.13
Opbouw van een nationale kerk en een nationaal onderwijssysteem zou lange tijd
dan ook hun opgave van de eerste orde blijven. Hierin lag ook de voorwaarde om
de nationaal vijandige of onverschillige, kosmopolitische stedelijke cultuur te
kunnen ontkrachten, en in de analfabete plattelandsbevolking een nationale
loyaliteitsbasis te zoeken. Zo’n nationale loyaliteit was onder deze bevolking geen
vanzelfsprekendheid, en bij een voorlopig nog gebrekkig zo niet ontbrekend
volksonderwijs zou het enkele generaties moeten gaan duren, voordat een nationaal
geconstrueerde identiteit aangeleerd was en de massa als ‘nationaal gemobiliseerd’
kon worden beschouwd. De steun van de Kerk was daarin onontbeerlijk, want deze
bezat een lange traditie in de socialisatie van ‘het volk’, en beschikte daarvoor over
de middelen en het gezag. Daarom gingen school, staat en kerk een hecht nationaal
bondgenootschap aan.
11
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De vaak chaotische tegenstellingen werden opgelost in nieuwe nationale
ideologieën die een preoccupatie vereiste met een nationaal-loyale bevolking. Een
nieuwe nationale elite formuleerde deze ideologie en probeerde haar via de kerk en
het onderwijs ingang te laten vinden. Zolang de nationale identiteit nog niet was
gevormd, moest zij worden afgedwongen in de etnische uniformering. Bij de
verzwakking van overheidsgezag werd een bepaalde etniciteit ten grondslag gelegd
aan bestaanszekerheid en veiligheid. Dat speelde een rol bij de verwerving door
annexatie van nieuwe gebieden en staatsburgers. Die vond op grote schaal plaats
als bij territoriale uitbreiding van de eerste nationale staten in 1878-’81 en 1912/3.
Deze schiep precaire situaties voor de nationale loyaliteit want de verworven
gebieden waren etnisch gemengd en van de bevolking was niet meer dan een deel
nationaal ‘op te wekken’. Dat was zeker niet de elite en als eersten verloren Turken
en buiten Griekenland Grieken er hun maatschappelijke positie en vaak ook hun
bezit. Zij waren niet langer meer in staat om de etnische groepen, die zij tot dusver
als hun achterban beschouwden, te beschermen. Nadat de elites hun macht hadden
verloren, werden dan de lagere sociale klassen weerloos. Zij waren etnisch of
religieus met hen verbonden geweest en hadden hun bescherming genoten, maar nu
werden nu als hun handlangers en als verraders van de nationale zaak
gestigmatiseerd. De moslim-migratie van de Balkan naar Anatolië vindt hierin haar
oorsprong.14
We maken geen onderscheid tussen de hierboven aangegeven nationale revoluties,
en regionale opstanden met een sociaal-economische achtergrond. Evenmin kan
een onderscheid gemaakt worden tussen migratie, uitwisseling, evacuatie,
deportatie, roofmoord en vlucht. Zij kwamen in alle vormen voor, begonnen in de
ene en ontaardden in een andere, en waren zeker in hun eindresultaat niet meer te
onderscheiden.
Een dynamiserende ontwikkeling vormde de urbanisatie. De steden werden
vanouds door Turken (ambtenaren) en Grieken (kooplieden) bewoond en
ondergingen in de tweede helft van de 19de eeuw een toestroom van plattelanders
die het autochtone nationale element versterkten.15

4. De ontbinding van het milletsysteem; de Tanzimat, 1843-1881
Het milletsysteem heeft eeuwenlang de multi-etnische samenleving op functionele
wijze gediend, maar begon sinds het einde van de 18de eeuw het streven in de weg
te staan van een welvarender geworden burgerij, die zich nationaal wilde
emanciperen. In het religieuze cliëntsysteem van de orthodoxe millet waren alle
Griekse, Servische, Roemeense en Bulgaarse orthodoxen afhankelijk van het
patriarchaat van Constantinopel, dat wortelde in de gemeenschap van de Grieken in
de hoofdstad en hun Byzantijnse tradities. Om de sinds de Griekse
14
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onafhankelijkheidsopstand argwanend bekeken machtspositie van deze Grieken, de
Fanarioten, te ondermijnen, besloot de Hoge Porte nu aan de lokale burgerijen meer
macht te geven. Leken mochten voortaan, naast de ‘Griekse’ geestelijkheid,
bestuursfuncties in de lokale millets gaan uitoefenen. Het neo-hellenisme was in de
eerste eeuwhelft echter nog zo sterk, dat veel milletbestuurders hun nieuwe macht
nog geen nationale invulling wilden geven. Dat gebeurde pas toen zich voor het
midden van de 19e eeuw een nieuwe generatie aandiende, die in haar toenemende
Europese contacten kennis gemaakt had met het moderne nationalisme. In de
secularisering van de macht binnen de lokale parochies probeerde zij daarvoor een
basis te scheppen, en dat manifesteerde zich om te beginnen in het streven naar het
gebruik van de eigen taal in het onderwijs en de kerk, wat gemakkelijker werd toen
in 1843 het milletsysteem door de Hoge Porte werd afgeschaft.
De nationaal-politieke verzelfstandiging was aan de randen van het rijk overigens
al eerder begonnen, onder de Serviërs die in 1817 in het noordelijke deel van hun
woongebied bestuurlijke autonomie was toegekend onder een tribuutverlichting.
Deze werd gecombineerd met de organisatie van een autocefale (bestuurlijk
zelfstandige) kerkelijke gemeenschap.16 Ingrijpender was de Griekse opstand die in
1821 uitbrak en in 1830 zou leiden tot de stichting van een soevereine Griekse staat.
Dat was voor de nationalisten het bewijs dat het Sultanaat niet onoverwinnelijk en
eeuwigdurend was. En de alleenheerschappij van het patriarchaat van
Constantinopel was dat evenmin. Zijn rol als beschermheer voor de gehele
christenheid binnen Rijk kwam onder verdenking te staan, in de ogen van de Turkse
elite en ook voor de christelijke volken die zich wilden ontworstelen aan de druk
van het neo-hellenisme. Deze bedreiging voor zijn machtspositie beantwoordde het
patriarchaat met een verscherping van de centralisering en een
helleniseringspolitiek in de gebieden die nog wel rechtstreeks onder Rijksgezag
stonden: Bulgarije, Thracië, Macedonië en Albanië. Hoewel bestuurlijke autonomie
de Bulgaren niet werd toegestaan, probeerden zij haar in 1860 alvast op het niveau
van de kerkelijke organisatie te verwezenlijken met het instellen van een eigen
autocefale kerkhiërarchie: het exarchaat. Dat werd door het patriarchaat
onmiddellijk van ketterij beschuldigd en in de ban gedaan. Daarop begon een deel
van de Bulgaarse kerkleiding contact met Rome te zoeken om tot een Unie te
komen. Een dergelijke onderschikking aan buitenlands gezag ging de Hoge Porte
te ver en zij trotseerde het patriarchaat door in 1870 het exarchaat te erkennen.
Uiteraard vielen alle parochies in de autonome Bulgaarse gebieden er voortaan
onder, maar ook de Macedonische en Thracische parochies kregen het recht om met
een tweederde meerderheid hun keuze maken tussen patriarchaat en exarchaat. Dat
deed op lokaal niveau een heftige strijd losbarsten, die de vorm aannam van een
taalstrijd tussen het Bulgaars en het Grieks als kerk- en onderwijstaal.17
In die strijd werd de Hoge Porte zich zijn machteloosheid gewaar tegenover de
nationale ontwikkelingen, de toenemende economische macht van de christenen en
de invloed van de buitenlandse grote mogendheden als hun beschermheren. De
16
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meest dynamische economische sectoren waren in handen van niet-moslims. Het
Ottomaanse bankwezen en de investeringsmaatschappijen, de handelsfirma’s, de
moderne grootschalig georganiseerde landbouw en de industriële productie werden
gedomineerd door christenen, vooral Grieken en Armeniërs, en door Joden. Deze
groepen hadden zich vanouds juist in deze ‘vrije sectoren’ moeten, en door hun
buitenlandse relaties, ook kunnen ontwikkelen.18 Hun rijkdom gaf hen de macht om
eigen onderwijs in te richten volgens westerse normen, om eigen moderne
ziekenhuizen te stichten, en om hun materiële belangen met eigen verzekerings- en
investeringsbanken te dienen. Dit emancipatieproces van hun eigen etnische groep
kreeg overeenkomsten met dat van de nationale emancipatie van de MiddenEuropese volkeren. En tegelijk maakte het hun onverschillig voor het streven van
de hervormingsgezinde Turkse burgerij naar een modern, vrij, en individueel
gelijkwaardig Ottomaans staatsburgerschap: de Osmanlilik (Osmanendom). Zij
vreesden dat rechtseenheid en -gelijkheid in het Ottomaanse Rijk formaliteiten
zouden blijven in een oriëntaalse cultuur van corruptie en nepotisme. Daar deden
zij liever aan mee dan hun voorsprong in te leveren en hun rijkdom in algemene
publieke voorzieningen te delen.
Vanaf de jaren veertig ontwikkelde zich een hervormingsgezinde stroming Tanzimat (Nieuwe Orde) - onder de intelligentsia die toch voornamelijk Turken
mobiliseerde en slechts incidenteel Armeniërs en Grieken. Na een periode van
ernstige economische crisis was de Hoge Porte in het tweede kwart van de 19de
eeuw zover verzwakt, dat ze zich moest gaan verhouden tot de eisen die de
hervormingsgezinde Turkse burgerij stelde voor democratisering en een seculiere
rechtspraak. Met de instelling van een parlement in 1876 kwam de Tanzimat tot een
eindpunt. De pluriformiteit van het Ottomaanse Rijk kwam daarin treffend tot
uitdrukking: nog geen 60% van de afgevaardigden was moslim: die uit de vilajets
(provincies) op de Balkan waren in meerderheid, vaak in kleine meerderheid,
christen, die uit de Anatolische vilajets waren dat voor een derde ook. De vilajet
Constantinopel had een kleine moslim-meerderheid aan afgevaardigden maar die
uit de hoofdstad Constantinopel kwamen waren dat slechts in een, weliswaar grote,
minderheid.19 In hun onderlinge tegenstellingen en hun geringe loyaliteit tot het Rijk
bestond weinig draagvlak voor een democratisch staatsbestel. Het zou dan ook een
ongelukkig experiment blijven. Na de rampzalig verlopen oorlog in de Bulgaarse
vilajets met Rusland trok de Hoge Porte de macht weer naar zich toe, om ten
opzichte van de etniciteiten en nationaliteiten de oude en beproefde politiek van
verdeel-en-heers voort te zetten.20

5. Nationale strijd van de christelijke Balkanvolken, 1821-1876
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De eerste nationale staatsvorming in deze dynamische etnische wereld kwam niet
als het product van staatsinterne politieke en democratische evolutie tot stand, maar
was het succes van nationale revoltes tegen het Ottomaanse rijksgezag. Deze
evolutie werd onder druk gezet door de voortdurende migraties en op de Balkan
waren dat vooral vluchtelingen uit de Krim en de Kaukasus die plaats opeisten en
kregen als rijksgetrouwe Ottomaanse onderdanen. Zij versterkten de macht van de
Turkse autoriteiten en grootgrondbezitters. Getalsmatig namen de moslims in de
Balkanvilajets tussen 1820 en 1870 toe van 32 tot 43%.21 Daarna zette een daling
in als gevolg van de Balkanoorlogen en hun nasleep.
Griekenland als soeverein koninkrijk
Ingrijpend was de in 1821 uitgebroken Griekse opstand welke op 3 februari 1930,
door de Europese grote mogendheden in het Protocol van Londen werd besloten
met de erkenning van de eerste volledige staatkundige soevereiniteit op de Balkan
waarmee even later het Ottomaanse Rijk instemde. Daarna was er voor de talrijk
aanwezige moslims, en zeker degenen die in het bestuur een rol hadden gespeeld,
geen plaats meer in de delen van Griekenland die zich nu soeverein konden noemen.
Uit het in 1829 soeverein geworden Griekse staatsgebied waren in de loop van de
vrijheidsstrijd enkele tienduizenden moslims - Turken, Albanezen en Arabieren verdwenen: met het Ottomaanse staatsgezag verbonden ambtenaren en militairen,
en grootgrondbezitters met hun personeel. De meesten vluchtten naar voor hen
veilig Ottomaans gebied. Voor het geweld gevluchte Grieken uit dat gebied konden
zich na 1829 ook in veiligheid stellen in wat nu hun eigen staat was geworden,
hoewel de meeste Grieken er de toch voorkeur aan gaven om in Ottomaans
rijksgebied te blijven, vooral de Fanarioten die daar meer economische
vooruitzichten hadden dan in het vrije maar ook arme Griekse koninkrijk.
Servië en Montenegro als tribuutplichtige vorstendommen
Het begon met opstanden aan de randen van het rijk, rond de eeuwwisseling, die
zich tot een guerrilla ontwikkelden en uiteindelijk tot confrontaties tussen staande
legers. Het Ottomaanse gezag kon zich in het begin van de 19de eeuw nauwelijks
nog handhaven en moest in 1817 de autonomie van een Servische vorstendom
erkennen, zij het onder tribuutplicht, een vaste en collectieve belastingafdracht die
werd gebruikt om het Ottomaans burgerlijk en militair gezag te bekostigen. In
Montenegro (Zwarte Bergen, Crna Gora) was een vorst-bisschop de vazal van de
sultan, die niet in staat was om er zijn militaire controle te vestigen. Dat maakte dit
gebied feitelijk autonoom, wat pas in 1852 formeel werd bevestigd. Intussen gingen
Servische en Montenegrijnse guerrilla’s gewelddadig te werk door vele duizenden
moslims te verdrijven, te beginnen de Turkse ambtenaren. Ondertussen bewapende
de christelijke en moslim-plattelandsbevolking zich om in wraak en weerwraak
elkaars dorpen binnen te vallen en te plunderen. Periodes van geweld wisselden af
met die van betrekkelijke rust. Maar van geregeld Ottomaans rijksgezag was
uiteindelijk alleen nog sprake in de garnizoensplaatsen en vestingsteden.
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De Krimoorlog, 1853-1856
Rusland probeerde langs verschillende wegen zijn machtsexpansie op de Balkan,
in de rol van beschermheer over de orthodoxe christenheid, vorm te geven. Steun
kregen opstandige bewegingen en organisaties in Servië, Montenegro, Hercegovina
en Bosnië met wapenleveranties. Daarnaast wilde Rusland ook in het Ottomaanse
machtssysteem een rol gaan spelen door zijn beschermheerschappij uit te breiden
over de orthodoxe christenen, boven de macht van het patriarchaat van
Constantinopel. Ook streefde Rusland ernaar om de christelijke bedevaartplaatsen
in het Heilige Land onder zijn gezag te krijgen. Daaraan gaf de Hoge Porte in 1843
deels toe, echter niet wat betreft een exclusieve Russische aanspraak. Frankrijk had
al eeuwenlang het beheer toegewezen gekregen over de rooms-katholieke
christenen en hun instellingen en stond niet toe dat deze onder Russische controle
zouden komen. Ook de Anglicaanse kerk had zich op tal van plaatsen gevestigd en
beriep zich op Britse bescherming. Een Russisch ultimatum aan de Hoge Porte
bracht Engeland en Frankrijk ertoe in 1853 het Ottomaanse Rijk te steunen tegen
de Russische aanmatiging, en toen een Russisch leger Moldavië22 binnenviel om
de eisen kracht bij te zetten, werd de steun omgezet in een oorlogsverklaring.
In de Krimoorlog (1853-1855) werd de strijd tussen de vier grote mogendheden
uitgevochten, of beter gezegd: tussen de drie grote mogendheden over het hoofd
van het Ottomaanse Rijk heen. Rusland werd verslagen op de Krim en moest
voorlopig pas op de plaats maken in de Vrede van Parijs op 30 maart 185623. Maar
de Hoge Porte kwam onder curatele van de grote mogendheden en dat werkte door
in het nationale verzelfstandigingsproces op de Balkan. Daar schiepen de
opstandelingen in Hercegovina en Bosnië moed uit de gebleken Turkse zwakte,
door met hulp uit Servië en Montenegro staande legers op te richten en de
Ottomaanse militaire vestingen aan te vallen. Weldra was opnieuw oorlog
ontketend waarin ook de christen- en moslimbevolkingen elkaar te lijf gingen en
elkaars dorpen platbrandden. Grote aantallen bewoners vluchtten en de chaos nam
toe toen de tegenstanders afwisselend succes behaalden en ook nederlagen leden,
zonder tot een definitieve slag te komen. Rusland wilde interveniëren maar werd
daarvan afgehouden door de westelijke grote mogendheden, die in de Vrede van
Parijs de Russische krijgsmacht hadden gekneveld, die trouwens ook belemmerd
werd door de moeilijke strategische bereikbaarheid van het strijdgebied.24
Servië en Montenegro als soevereine vorstendommen
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In 1860 verklaarden de vorstendommen Servië en Montenegro zich eenzijdig
soeverein. Tegelijk kregen twee jaar later de Roemeense vorstendommen Walachije
en Moldavië autonomie binnen het Ottomaanse Rijk onder een tribuutplicht en dat
was ook de opstap naar het uitroepen van (eenzijdige) soevereiniteit, zes jaar later.
Pogingen van het Ottomaanse leger om in ieder geval de militaire garnizoenen in
deze gebieden te handhaven, hadden slechts ten dele en tijdelijk succes. De
Ottomaanse bestuurs-bovenlaag verdween en daarmee verlieten ook veel Turken
de autonome vorstendommen.
Het verzet van de christelijke bevolking was niet alleen nationaal-politiek maar ook
sociaal geïnspireerd en richtte zich tegen moslim-grootgrondbezitters begs25, en
belastinginners en met name in Roemenië tegen christen-grootgrondbezitters
bojaren en fanarioten, maar kreeg met gebruikmaking van sociale spanningen een
uitdrukkelijk nationaal geïnspireerd karakter. Op een grotere schaal dan ooit
tevoren kwam de bevolking van de gehele Ottomaanse Balkan in 1875 in beweging.
Daar woonden toen 18,5 miljoen mensen, waarvan er 6,1 miljoen moslim waren.
Tweehonderdduizend christelijke militanten stonden tegenover evenveel soldaten
van het Ottomaanse leger. De ‘insurgenties’ kwamen tot het kookpunt in Bosnië en
Hercegovina. Daar woonde een grote moslim-minderheid die een derde deel van de
bevolking omvatte. De macht van de begs drukte in de vorm van nieuwe belastingen
zwaar op de plattelandsbevolking, waarbij de moslims ontzien werden. Opstand
was het gevolg en het centrale rijksgezag stuurde militaire versterkingen die
versterkt werden door de regionale moslim-milities. Anders dan in zuidelijker delen
van de Balkan waren die moslims hier zelden etnische Turken, maar tot de Islam
bekeerden, die hun privileges bedreigd zagen door de ontwikkeling van nationale
samenlevingen die zich tot staten verzelfstandigden.26
5a. Russisch-Ottomaanse oorlog in Bosnië-Hercegovina en in Bulgarije
afgesloten met de verdragen van San Stefano en Berlijn, 1976-1881
De strijdende partijen slaagden er niet in hun positie van doorslaggevend gewicht
te maken. Overwinnaars en verliezers wisselden elkaar af op een reeks slagvelden
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en moesten, onder druk van de grote mogendheden, een wapenstilstand sluiten.
Tweehonderdduizend gevluchte christenen wachten in Oostenrijk en Hongarije op
hun terugkeer. Hoeveel moslims naar Istanbul en Anatolië waren vertrokken is
onbekend; de meesten zouden in ieder geval niet terugkomen. Maar voordat een
vrede bereikt kon worden waren het Bulgaarse opstandelingen die de doorslag
gaven. Het was in de Bulgaarse vilajets betrekkelijk rustig gebleven. Hier hielden
moslims - Turken, Tataren, moslim-Bulgaren en moslim-Roma - en Christenen Bulgaren en Grieken - elkaar getalsmatig in evenwicht, waarbij in de steden
Grieken, Joden en Turken belangrijke minderheden vormden.
In 1876 riepen enkele lokale Bulgaarse nationale comités de onafhankelijkheid uit.
In de Bulgaarse vilajets was 40% van de bevolking moslim, met meerderheden in
de steden, de noordoostelijke Donauvilajet en in de zuidelijke dalen van het
Rhodopegebergte.27 Om te beginnen werden moslimdorpen en -wijken geplunderd
en notabelen en weerbare mannen vermoord, waarna naar schatting 150.000
moslims op de vlucht sloegen. Het Ottomaanse leger probeerde de opstand met nog
groter geweld te dempen, door 80 christelijke dorpen af te branden en tienduizenden
christenen op de vlucht te jagen. Toen in Constantinopel/ Istanbul paleisrevoluties
elkaar opvolgden, maakte Rusland daarvan gebruik door de chaos aan te wakkeren
en in datzelfde jaar tot een oorlogsverklaring over te kunnen gaan.
Op 24 april 1877 was het zover en verklaarde Rusland de oorlog aan het Ottomaanse
Rijk, en stuurde het zijn legers door de Donaudelta en vanuit de Zwarte Zee het
Bulgaarse gebied binnen. Tientallen moslimdorpen in de Dobroedzja en de
aangrenzende Deli Orman werden daarbij leeggeroofd en in brand gestoken. Veel
mannen werden vermoord en vrouwen verkracht, en van de 1,5 miljoen moslims in
het in ruime zin Bulgaarse gebied namen, bij de nadering van de Russen en het
geweld van Bulgaarse milities, een miljoen de wijk naar veiliger oorden. Onderweg
en naderhand, door het gebrek aan opvang, liet naar schatting een kwart van hun
door van ziekte, honger en koude het leven. Vluchtelingen trokken in nieuwe
opmarsen met het hun gunstig gezinde - de christenen met het Russische en de
moslims met het Ottomaanse - leger weer terug naar hun verlaten dorpen of redden
onder bescherming van milities wat er van hun have en goed was overgebleven. En
moesten dan vaak weer opnieuw vluchten wanneer de krijgstafereel zich in hun
nadeel wijzigde. Barbaarse wreedheden werden in overig Europa bekend toen een
grote legermacht aan Ottomaanse eenheden uit het hele rijk werd gemobiliseerd en
Bulgaarse dorpelingen nu ook het lot ondergingen van hun Turkse landgenoten.
Vooral Tsjerkessen (Circassiërs), die in het voorgaande decennium ten koste van
27

Het Rhodopegebergte scheidde de Bulgaarse vilajets van de vilajets Selanik/Saloniki en
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verschillen zijn echter zo groot dat de juistheid ervan in twijfel moet worden getrokken, afgezien
van het feit dat zij niet op registratie door een burgerlijke stand berustten. De kerkelijke autoriteiten
hielden wel betrouwbare registers bij van hun gelovigen. De bronnen waarop deze statistieken zijn
gebaseerd variëren sterk en geven proporties voor het moslimaandeel in de bevolking van de
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vele doden door Russen uit de Kaukasus naar Anatolië en de Balkan waren
verdreven en alle christenen als hun erfvijanden beschouwden, oefenden wraak uit
in speciale brigades. Beide grote mogendheden voerden de oorlog met wisselend
succes en uiteindelijk zou op de slagvelden van Plevna het Ottomaanse leger met
grote moeite tot terugtocht worden genoodzaakt. Nadat een Roemeens leger
rugdekking gaf konden de Russen optrekken naar Constantinopel/ Istanbul. De
Bulgaren hadden zich inmiddels tot een geordend leger gevormd en begonnen een
invasie in Macedonië en Thracië, waar zij ‘hun Bulgaarse broeders bevrijdden’.
Maar toen Europese regeringsleiders het tijd vonden voor internationaal ingrijpen,
trokken ook Servië en Griekenland ten strijde met het doel om in Albanië,
Macedonië en Thracië, waar naar hun zeggen Serviërs dan wel Grieken woonden,
hun gezag te vestigen, voordat de Bulgaren deze gebieden zouden wegkapen. Het
centrale Ottomaanse gezag, opnieuw verlamd door paleisrevoluties, kon door
Rusland gedwongen worden om de Vrede van San Stefano28 te ondertekenen,
waarin het op 3 maart 1878 de volledige soevereiniteit aan Servië, Montenegro,
Roemenië en Bulgarije moest erkennen, en moest toestaan dat Rusland met deze
nieuwe Balkanstaten militaire bondgenootschappen aanging. Servië en Montenegro
mochten zich aanzienlijk uitbreiden. Roemenië kreeg de Dobroedzja. Bulgarije
verdrievoudigde zijn omvang met een groot deel van het etnisch Bulgaarse gebied,
inbegrepen Macedonië en westelijk Thracië tot aan de Egeïsche Zee. Rusland
breidde zich bovendien in de Kaukasus uit met de gebieden die het daar had
veroverd. De Russische machtsexpansie ging de andere Europese grote
mogendheden echter te ver, en zij dwongen Rusland tot een tweede conferentie die
leidde tot de Vrede van Berlijn, op 13 juli 1878.29 Daarin bleven die vier nieuwe
staatkundige soevereiniteiten als vorstendommen internationaal erkend, zij het de
Bulgaarse onder tribuutplicht, maar werden ze in hun territoriale vergrootte omvang
weer verkleind. Bulgarije moest zijn oorlogswinst grotendeels opgeven en de pas
verworven delen van Thracië en Macedonië weer afstaan aan het centrale gezag in
Istanbul, behalve in het zuiden van Bulgarije waar een nieuw in te stellen provincie
Oost-Roemelië een autonoom bestuur kreeg onder een Ottomaanse gouverneur. Om
de Russische machtsexpansie en het streven naar een Groot-Servië in te dammen,
kreeg Oostenrijk toestemming om het strategisch gelegen Bosnië-Hercegovina te
pacificeren en onder zijn protectie te nemen. Daarmee werd voorkomen dat Servië
deze gewesten inlijfde en de grote moslimminderheid vervolgens tot opstand zou
drijven.30 Enkele jaren later kreeg Griekenland, dat in San Stefano naast het net had
28
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Dat was niet denkbeeldig want in enkele Noordmacedonische gebieden (met name Nisj) die Servië
had mogen inlijven was de moslim-minderheid inmiddels radicaal verdreven. In Bosnië was bijna
de helft van de bevolking moslim en zou een verdrijving tot oorlog zijn geëscaleerd. Een bijzonder
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moeten vissen, na bilaterale onderhandelingen op 2 juli 1881 in de Conventie van
Constantinopel toch nog gebiedsuitbreiding met de annexatie van Thessalië.31
De oorlog en haar nasleep had grote gevolgen voor de bevolkingssamenstelling.
Tot dusver had het geweld al lange tijd mensen in beweging gebracht die als zij hun
vlucht overleefden vaak terug konden keren. Veel moslim-vluchtelingen bleven
definitief op veilig gebied of besloten na tijdelijke terugkeer en verkoop van wat
aan hun bezit resteerde alsnog te emigreren naar Istanbul en Anatolië. Er was sprake
van voortgaande etnische zuivering in Bulgarije en ook in de autonome provincie
Oost-Roemelië32. De weinig exacte bevolkingsstatistiek van 1881 geeft daarvan een
onduidelijk beeld. De cijfers zijn ook onbetrouwbaar omdat zij groepen aangeven
die geen duidelijk omschreven identiteit hadden. Men moet in acht nemen dat de
Bulgaarse statistiek niet een religieus criterium aanlegde maar een modernnationaal criterium dat de moslim-Bulgaren (Pomaken) en moslim-Roma in kon
sluiten bij de categorie ‘Bulgaar’. De voorgaande Ottomaanse statistieken had die
groepen juist onder een religieus criterium samengevoegd als ‘moslim’. Het
onmiddellijke netto resultaat van de etnische zuiveringen en lokale genocides
tussen 1876 en 1881 was een teruggang van de moslims van ca. 2 miljoen tot
1.240.000. Volgens een modern-etnische categorisering was van de bevolking na
deze teruggang in 1881 nog 28% ‘Turk’ en dat nam af tot 17% in 1892 en 12% in
1910. Voor de moslims berekend lagen die percentages hoger en kwamen ze in
1881 uit op ruim een derde deel van de bevolking, afnemend naar een kwart 1910.
Niet-Turkse moslims werden object van bulgariseringscampagnes wat inhield dat
met de hulp van milities Pomakendorpen werden gedwongen zich collectief te
bekeren. In de periode 1876-1912 kwamen volgens de Turkse statistiek anderhalf
miljoen moslims Anatolië en Oost-Thracië (Istanbul) binnen. De Bulgaarse
statistiek telde in de Bulgaarse gebieden daartegenover dan weer niet meer dan
350.000 vertrokken emigranten. Waarschijnlijk was onder het nieuwe Bulgaarse
staatsgezag een derde van de etnische Turken verdwenen.33
omvangrijk, eigentijds en gedetailleerd verslag van het geweld dat tot San Stefano plaatsvond is te
vinden in Zimmermann 1878. Het voorspel tot en de gebeurtenissen in de jaren zeventig is daarin
niet alleen militair beschreven, zoals toentertijd te doen gebruikelijk was, maar met grote aandacht
voor de gevolgen voor de boeren- en burgerbevolking. In tegenstelling tot dit werk werd door Tyrrell
1854 de Krimoorlog nog beschreven als een geschiedenis van militaire operaties.
Japikse 1914: 51-64. Voor de conferenties: Adanir 1979: 81-88; ‘Roemelië’ was de middeleeuwse
benaming voor de Macedonische en Thracische gebieden maar geldt hier voor een gebied dat
sindsdien het zuiden van Bulgarije omvat.
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5b. Gewapende Balkanvrede 1878-1912
De volgende decennia waren slechts een adempauze in de desintegratie van het
Ottomaanse staatsgebied op de Balkan en de verdrijving van moslims aldaar.
Oost-Roemelië.
Al in 1885 verklaarde Bulgarije zich eigenmachtig met de autonome Ottomaanse
provincie Oost-Roemelië (Doğu Rumeli) verenigd en soeverein. Het deed ook
opnieuw aanspraak op de Macedonische en Thracische vilajets waar Bulgaren
woonden. Ditmaal leidde dat niet onmiddellijk tot een gewapend conflict met het
Ottomaans rijksgezag, want eerst raakten de Balkanvolkeren onderling slaags.
Griekenland en Servië sloten een verbond tegen het Bulgaarse expansionisme dat
gebieden ‘bedreigde’ waarop ook zij aanspraak maakten. Uiteindelijk zou alleen
het Servische leger in actie komen. Het werd weliswaar door de Bulgaren verslagen
maar toch moest Bulgarije zijn veroveringen op 19 februari 1886 afstaan in de
Vrede van Boekarest. De Bulgaarse soevereiniteit en staatkundige vereniging met
Oost-Roemelië werd daarbij met internationale instemming toegestaan. Toe, maar
Macedonië en Thracië bleven een geografische Ottomaanse buffer tussen Servië in
het noorden en Griekenland in het zuiden. De handhaving van dit geografisch
machtsevenwicht beteugelde voorlopig de expansie van Bulgarije maar zou binnen
25 jaar opnieuw tot een oorlog leiden. Na de wapenstilstand trokken veel
overlevende moslims toch weer terug naar wat er van hun woningen, dorpen en
wijken over was. Een kwart van hun - een half miljoen bleef echter in veiliger
streken waarheen ze gevlucht waren - Constantinopel, Thracië en Anatolië - achter.
Het aantal Bulgaarse moslims werd door deze gebeurtenissen verminderd tot
driekwart van hun oorspronkelijke getal. Na het tekenen van de vrede op 13 juli
1878 in de Conferentie van Berlijn, waarin een de facto autonoom Bulgarije werd
opgericht, zijn de moslims in de jonge staat zodanig gediscrimineerd dat tussen
1880 en 1910 240.000 alsnog besloten te vertrekken.34 Tijdens de Balkanoorlogen
van de jaren 1912 en 1913 vertrokken opnieuw grote aantallen.
Plattelandsbevolkingen die de in de oorlog van 1876/77 van huis en haard waren
verjaagd, keerden slechts gedeeltelijk terug. Vaak vestigden zij zich in andere
streken, want hun rechteloze positie bond hen immers niet aan eigen grond. In veel
streken moet deze mobiliteit een kwart tot de helft van de totale bevolking hebben
betroffen.35
Dobroedzja.
Een bijzondere en precies geregistreerde bevolkingsdynamiek deed zich voor in de
Roemeens geworden Dobroedzja, een vruchtbaar gebied van 13.210 km², dat zich
Bulgaarse vilajets proporties aan tussen 30 en 60%, wat een indicatie is voor hun betrekkelijke
betrouwbaarheid. Een gemiddelde voor de Bulgaarse vilajets samen is ca 40%.
34
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leende zich voor kolonisatie op grote schaal en de Roemeense staat, die tot aan de
Eerste Wereldoorlog 800.000 hectare domeingrond, een derde van de totale bodem,
van het Ottomaanse Rijk overnam, rekruteerde vele tienduizenden landloze boeren
voor dit doel. Zij kwamen uit de Régat (het koninkrijk) maar ook uit de Roemeense
minderheden daarbuiten en verzevenvoudigden het Roemeense bevolkingsdeel in
de nieuwe provincie tot ruim 200.000 inwoners. Daarmee waren zij tweemaal zo
snel gegroeid als die tot bijna tot 380.000 verviervoudigde bevolking. Deze
Roemeense boeren kregen met staatssteun tweederde van het landoppervlak in
handen ten koste van de Turken en Tataren, die daartegenover een tiende
overhielden van de helft die oorspronkelijk in hun bezit was geweest. De
snelgroeiende steden waren inmiddels voornamelijk door Roemenen bewoond. Het
zuiden van de Dobroedzja was Bulgaars gebleven maar Roemenië deed er een
aanspraak op die pas in de Eerste Wereldoorlog geëffectueerd zou kunnen worden.
36

Wanneer we de etnische verhoudingen in acht nemen was er in feite sprake van een
uitwisseling, want terwijl nationaal geëngageerde bevolkingsdelen uit onder
Ottomaans gezag gebleven gebied, hun toevlucht zochten in de onafhankelijke
staten en de door deze geannexeerde gebieden, trokken de in het nauw komende
moslims uit die laatste streken juist naar het Ottomaanse restgebied. Moslims uit
Bosnië en de nieuwe Servische, Griekse en Bulgaarse annexaties weken uit naar
Istanbul en Anatolië, en dichterbij naar Kosovo, Macedonië en Thracië, waar het
Turkse en moslimelement door hen aanzienlijk versterkt werd.37
5c. Voorspel tot de Balkanoorlogen: Kretenzische (1896), Macedonische (1903)
en Albanese (1908) opstanden
In deze paragraaf worden de zuiveringen, chronologisch en in hun geografische
omvang, beschreven en becijferd voor de Balkan: het gebied ten zuiden van de lijn
die west-oostwaarts gevormd wordt door de Save, de Donau en de Transsylvaanse
Alpen. We geven ook aandacht aan de zuiveringen in de Kaukasus en Anatolië,
waarover het materiaal nog onbetrouwbaarder is dan in de Balkanstatistieken. Die
onbetrouwbaarheid is terug te voeren op de onvolledige ambtelijke
bevolkingsregistratie, die veelal alleen familiehoofden telde, op de nationale
diplomatieke propaganda die met cijfermatige manipulaties werd bedreven, en op
de zeer hoge, maar niet ambtelijk vastgelegde sterftecijfers ten gevolge van honger
en ziekte die de zuiveringen begeleidden. De omgekomenen moeten op gemiddeld
een kwart tot een derde van de gezuiverde bevolkingsgroepen gesteld worden.
36
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Kreta en de Egeïsche eilanden
De betrekkelijke rust verstoorde Griekenland in 1896 door opstanden op Kreta, in
Epirus en in het zuiden van Macedonië te ensceneren. Om de Hoge Porte onderdruk
te zetten begon Griekenland in 1897 een oorlog op de grenzen van Thessalië en
Macedonië maar onderschatte het Ottomaanse militaire kracht. De Hoge Porte was
gerechtigd een oorlogsverklaring af te geven en pas toen het Ottomaanse leger het
Griekse tot over zijn eigen staatsgrenzen terugdreef, en enkele strategische
grensplaatsen verloor, zouden opnieuw de grote mogendheden ingrijpen. In de
Vrede van Constantinopel werd Griekenland een jaar later onder internationale
curatele gesteld om verdere escalatie te voorkomen. Om de orde te herstellen op
Kreta werd de Hoge Porte door de grote mogendheden gelast om daar een
verregaande autonomie in te stellen. De moslimminderheid voelde zich daardoor
niet langer beschermd en dat versterkte de uittocht van Turken en geïslamiseerde
Kretenzers (Giritli). Aan het begin van de eeuw hadden zij met 90.000 mensen nog
bijna de helft van de eilandbevolking gevormd. Aan het einde van de eeuw waren
er nog 50.000 van hen over, die op dat moment een kwart van de bevolking
uitmaakten. Na de autonomie van het eiland in 1908 zou het na de Tweede
Balkanoorlog, in 1913 bij de Vrede van Boekarest, in het Griekse koninkrijk
worden opgenomen. Ook van de Egeïsche eilanden kwam een emigratiebeweging
op gang, die voor 1880 al een derde van de 80.000 moslims had doen vertrekken.
Tot 1913 emigreerden daarvan nog eens de helft. De laatste Griekse moslims en
Turken verdwenen van de eilanden bij de Turks-Griekse bevolkingsuitwisseling
van 1923, nadat de eilanden bij de Vredes van Sèvres, Neuilly en Lausanne
definitief bij Griekenland waren gevoegd.38
Epirus, Macedonië en Thracië
Door schade en schande leerde het Ottomaanse gezag met het nieuwe nationalisme
om te gaan. Macedonië-in-ruime-zin (ook delen van Epirus, Albanië en Kosovo
werden gemakshalve onder deze geografische noemer begrepen) en Thracië waren
het laatste restant van het Ottomaanse Rijk in Europa. Het strekte zich nu uit tussen
Servië en Bulgarije in het noorden en Griekenland in het zuiden. De etnische
verhoudingen waren in dit gebied uiterst pluriform om niet te zeggen verwarrend.
De nationale dynamiek werd er beheerst door de strijd om parochies en scholen
tussen het ‘Griekse’ patriarchaat van Constantinopel en het Bulgaarse exarchaat.
Ook Servische organisaties bedreven hier met onderwijs nationale zending.
Griekse, Bulgaarse en Servische politici en kerkelijke leiders verklaarden met
wetenschappelijke en leugenachtige, spitsvondige en banale argumenten dat de
Macedoniërs afgedwaalde Serviërs, geslaviseerde Grieken dan wel oorspronkelijke
38
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Bulgaren waren. Etnisch-historisch hadden de Bulgaren in dit opzicht inderdaad de
meest overtuigende papieren, maar het groepsbewustzijn van de Macedoniërs zelf
was het stadium van de etniciteit nog amper ontgroeid, en dus in verschillende
nationale richtingen te manipuleren. Voorlopig werd de strijd gevoerd op kerkelijk
en onderwijsgebied. De Ottomaanse overheid stookte het vuur op in de plaatselijke
machtsverhoudingen, waar notabelen hun persoonlijke belangen nastreefden met
intimidatie, omkoping en geweld als overtuigingsmiddel, al gebruikten zij
argumenten van kerkelijke en nationale aard.
Een grote Turkse minderheid vormde lange tijd het stabiliserende element. De
Turkse elite had zich kunnen versterken met honderdduizenden moslimimmigranten uit de door Rusland veroverde gebieden en de onafhankelijk geworden
Balkanlanden, maar tegelijk waren de tegenstellingen toegenomen door de recente
vluchtelingen uit deze gebieden, vooral als zij bevoorrecht werden bij de toewijzing
van ambtelijke functies en gronden uit staatsdomeinen kregen, en daarmee ook de
autochtone moslims tegen zich innamen.39 Deze ‘nationale landbouwpolitiek’
belemmerde de pas begonnen economische verzelfstandiging van de Macedonische
landarbeiders, die, gesteund door uit Amerika overgemaakt geld van geëmigreerde
familieleden, ook grond wilden verwerven, maar moslims moesten laten voorgaan.
Het Albanese deel van de moslimbevolking had, als beloning voor zijn bekering,
sinds de 18de eeuw een clansgewijze autonomie verworven, maar wilde deze in
navolging van de christelijke Balkanvolkeren ook in een territoriaal-bestuurlijke
vorm organiseren. Omdat de Hoge Porte daarin een basis voor de door haar nietgewenste nationale emancipatie vreesde, werd die weg geblokkeerd, en zo nam ook
de gewelddadige weerstand in deze autochtone moslim-etniciteit tegen de
rijksoverheden in Istanbul toe. Naast een Macedonische was aan de einde van de
19de eeuw zodoende ook een Albanese guerrilla gaande.
In de Macedonische guerrilla waren het de vele partijen die nog lange tijd met tact
en
tucht
tegenover
elkaar
uitgespeeld
konden
worden.
De
onafhankelijkheidsbeweging, de Interne Macedonische Revolutionaire Organisatie
(Vnatrešna Makedonska Revoloesjionerna Organizatsjija, VMRO)40, kwam in
1893 tot een openlijke opstand, maar liet in haar programma in het midden of zij
aansluiting zocht bij het etnisch verwante Bulgarije, dan wel een eigen nationale
staat nastreefde. Dat gaf haar voorlopig nog de steun van de pro-Servische en de
pro-Griekse facties in het gebied.41
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Toen de sterkste factie echter pro-Bulgaars werd, ging zij de strijd aan met de
Servisch- en Grieksgezinden. Tegen Servische bendes in het noorden, en Griekse
in het zuiden. Het felst werd de strijd gevoerd met de Grieken, waarbij tot 1903 de
Macedoniërs de overhand hielden, en de Grieksgezinden, als zwakkere partij op
steun van de Ottomaanse overheid konden rekenen. De Bulgaarsgezinde comitadji
(revolutionaire comité-leden van de VRMO) organiseerden overvallen op
patriarchaatsdorpen waar zij de kerken en scholen, en de huizen van de
dorpsnotabelen leegroofden en afbrandden. De Griekse andartes (guerrillero’s)
deden hetzelfde in exarchaatsdorpen. De strijd kostte elk jaar opnieuw honderden,
zo niet duizenden doden, en veroorzaakte grote materiële schade.
In 1903 slaagde het Turkse leger erin om de VMRO een gevoelige nederlaag te
bezorgen. Haar radicale vleugel had het gezag bewust uitgedaagd, zonder uitzicht
op een overwinning, maar in de hoop dat er draconische maatregelen genomen
zouden worden, die de Europese grootmachten weer zouden dwingen om te gaan
interveniëren. Dat eerste gebeurde met het afbranden van 119 dorpen door het
Ottomaanse leger, omdat zich er opstandelingen zouden schuilhouden. 50.000
Macedoniërs vluchtten voor het geweld de bergen in of naar Bulgaars staatsgebied.
Maar het tweede bleef beperkt tot het symbolisch gebaar van de instelling van een
internationaal controlerende politiemacht zonder gezag en effectieve middelen.
Tegenover de verdreven comitadji begonnen de andartes zich nu met steun van
officieren uit Griekenland efficiënt te organiseren, en in 1906 konden zij
succesvolle campagnes doorvoeren waarin tientallen exarchaatsdorpen in zuidelijk
Macedonië en westelijk Thracië verwoest werden. Deze machtsontplooiing
noodzaakte het Ottomaanse leger om zich nu tegen de Grieken te keren. Ook in
Bulgarije werden als represaille pogroms aangericht tegen de welvarende Griekse
minderheid. 50.000 van de 70.000 Bulgaarse Grieken - handelaren uit de grotere
steden zoals Plovdiv/ Philippopel/ Filibe, Sofia, Varna en Burgas, maar ook de
Griekse vissersbevolking langs de Bulgaarse Zwarte Zeekust - vluchtten naar voor
hen veiliger Ottomaans rijksgebied, vooral oostelijk Thracië en Constantinopel/
Istanbul. Nadat de orde hersteld was kwamen 35.000 weer terug. 42
Het strijdtoneel werd in 1908 uitgebreid met de opstand van de Albanezen, en nu
ontstond een anarchie als nooit tevoren. De onmacht van de rijksoverheid bracht de
legereenheden in Macedonië - in het officierscorps waarvan de ‘Jongturken’
domineerden - ertoe een regeringscoup te plegen, de Hoge Porte af te zetten en de
sultan onder curatele te stellen. Hun al in 1900 in het geheim geïnstalleerde Comité
van Eenheid en Vooruitgang (Ittihad ve Terakki), herstelde de oude grondwet en
schreef parlementsverkiezingen uit. De basis van dit nationale en parlementaire
reveil vormden jonge in Duitsland en Frankrijk opgeleide intellectuelen, en
daaronder in het begin behoorden ook Grieken, Macedoniërs en Albanezen daarbij.
Ze zouden echter weer tot de oude vetes terugkeren, toen bleek dat het Comité geen
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osmanlilik maar een pan-Turks nationaliseringsprogramma formuleerde, waarin
alle etnische en nationale organisaties, anders dan de nationaal-Turkse, onder een
verbod kwamen, en het dragen van wapens, anders dan onder het gezag van het
Turkse leger, strafbaar werd gesteld. Turks zou tot enige nationale taal verheven
worden in het openbaar bestuur en het onderwijs. Deze ‘Jongturken’ konden met
dit nationalistisch radicalisme geen basis in de multi-etnische samenleving
opbouwen, en bewapenden in hun onmacht de moslimbevolking in Macedonië,
opdat deze zichzelf zou kunnen gaan beschermen. Turkse basjibozoeks (gezagsloze
milities) gingen nu naast de andartes en de comitadji, en de Albanezen, de vierde
gewapende partij vormen, in een anarchie die aan het ontaarden was in een strijd
van allen tegen allen.43
Hierin ligt een parallel met de in deze studie nog te behandelen Midden-Europese
natiestaten. Want, terwijl Turkije voor het Midden-Oosten geldt als uitzonderlijke,
seculiere en democratische, natiestaat naar Europees model, heeft het om die
kwaliteit te bereiken eerst een kwart van zijn bevolking drastisch moeten zuiveren
op basis van etno-godsdienstige criteria, en ontkent het nog steeds de
minderheidsstatus van een ander kwart: de Koerden die hun emancipatie vanuit een
etniciteit tot een integraal onderdeel van de Turkse natie niet hebben voltooid, maar
voor een deel een eigen nationale emancipatie zijn gaan zoeken. Na de Tweede
Wereldoorlog kreeg hun nationale bewustwording zelfs de overhand, en dat leidde
tot een staatkundige afscheidingsbeweging. Het Turkse staatsgezag antwoordde op
een beproefde wijze. Het ontkende de zuiveringspolitiek maar ontvolkte uit
militaire ‘noodzaak’ de betrokken gebieden - de oostelijke provincies - in de hoop
dat deze strategie als vanouds succes zal opleveren. Nu bleek dat het staatsgezag
feitelijk was weggevallen, zochten de omringende staten bij elkaar en bij de
Europese grote mogendheden, rugdekking voor hun plannen om dit staatkundig
vacuüm op te vullen: de verdeling van Thracië, Macedonië en Albanië. Die grote
mogendheden wilden de nationale verkaveling van de Balkan tegenhouden uit vrees
voor onbeheersbare oorlogen tussen de competitieve Balkanstaten. Soms werd
toegeven in een spel van verdeel-en-heers maar eind 1912 was het dan zover dat
een oorlog van allen tegen allen niet meer was te voorkomen.
Voorlopige uitkomsten tot 1912
Na de grenswijzigingen van de Conferentie van Berlijn omvatte het Europese
gebied onder direct Ottomaanse gezag, in 1878 nog maar 8,2 inwoners waarvan 3,6
miljoen moslims. De 2,5 miljoen die statistisch achtergebleven zouden zijn in de
nationaal bevrijde, bij Bulgarije, Servië, Roemenië en Griekenland gevoegde
gebieden, waren toen in een constante stroom onder weg naar Ottomaans gebleven
rijksgebied. Volgens de officiële immigratieregistraties zouden dat er van 1878 tot
aan 1912 in totaal 1.015.000 geweest zijn. Volgens de Oostenrijkse statistieken
vertrokken alleen al uit Bosnië 50.000 moslims, de meesten naar het district
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Novipazar, de enige Servische sandžak (district)44 die na 1879 onder Ottomaans
gezag bleef omdat er een moslimmeerderheid woonde. Oostenrijk bevorderde in
zijn, in 1878 verworven, protectoraat Bosnië de immigratie van gezagsgetrouwe
Kroaten als tegenwicht voor de Serviërs die vereniging met Servië nastreefden.
Deze Kroaten vulden de plaatsen van de vertrokken moslims op en waren aan
Habsburg loyaal. Andersom zouden naar eigen ramingen 150.000 orthodoxe
Serviërs, Bosnië en de Ottomaans gebleven sandžak Kosovo en Novipasar verlaten
hebben om naar de onafhankelijke Servische en Montenegrijnse staatsgebieden te
verhuizen, en daar de plaats van de vertrokken moslims in te nemen. Het precieze
aantal migranten in deze periode zal nooit meer achterhaald worden, maar vast staat
wel dat de massale verschuivingen Bulgaars, Servisch en Montenegrijns
staatsgebied ‘zuiverden’ en anderzijds het moslimkarakter van de vilajets in
Macedonië, Albanië en Thracië, en met name ook de sandžak Novipazar en Kosovo
aanzienlijk versterkten.45
In deze processen had de vorming van de nationale bestuurlijke elite haar beslag
gekregen, nadat in een nationaal-revolutionaire beginfase de basis was gelegd voor
de verdrijving van de oude Ottomaans-loyale elite. In Servië en Montenegro
verdween ze al na in de eerste helft van de eeuw, in Bulgarije gebeurde dat pas na
1870. In Bosnië bleef het ancien régime echter onder Oostenrijks gezag tot aan
1918 min of meer in tact. Roemenië was de enige natie die geen Turkse elite kende.
De inheemse adellijke grootgrondbezitters (bojaren) zetten hier de Ottomaanse
bestuursstijl voor eigen rekening voort, en konden pas na enkele gewelddadige
boerenopstanden in het begin van de 20ste eeuw door een nationaal-burgerlijke elite
onttroond worden.46
Vooral bij de Serviërs en Bulgaren werd de sociaal-revolutionaire strijd een
moderne vertaling van de traditionele nationaal-religieuze bevrijdingsideologie, die
haar wortels wilde zien in een geromantiseerde middeleeuwse staatkundige
onafhankelijkheid, en in een heroïsche martelarenstrijd tegen Turks-islamitische
overmacht. Een nieuwe, door modern onderwijs en handelscontacten westers
beïnvloede generatie richtte zich op het West-Europese voorbeeld van de natiestaat
met zijn grondwettelijk gelijkberechtigde en nationaal homogene bevolking. Juist
deze modern geschoolden wilden hun volk ontdoen van ‘vreemde’, ambtelijkTurkse en kerkelijk-Griekse, elites. De jonge nationalisten streefden er naar hun
volk te bevrijden van deze afhankelijkheid en vernedering, maar wilden daarmee
ook zichzelf toegang verschaffen tot de posities van de bovenlaag. Hun nationale
strijd was dan ook in de eerste plaats gericht op het doorbreken van de sociale en
44
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bestuurlijke mobiliteitsbarrières. Het ontbreken van een ‘eigen’ nationale elite,
waarmee men zich zou kunnen identificeren, op wier cultuur men zou kunnen
voortbouwen, en waarin men maatschappelijk en politiek zou kunnen
‘doorstromen’, gaf dit streven zijn sociaal-revolutionaire dynamiek.47

6. De twee Balkanoorlogen van 1912 en 191348
Een drastische zuiveringspolitiek kon de Ottomaanse staat zich in zijn westelijke
gebieden - Albanië, Kosovo, Novipazar, Epirus, Macedonië en Thracië - niet
permitteren. De Europese mogendheden zouden dan hebben ingegrepen. De
Jongturkse zuiveringsplannen en de uitvoering ervan in het oosten van Anatolië
tegen de Armeniërs, werkten hier echter wel als olie op het vuur.
De etnische getalsverhoudingen in deze gebieden waren onduidelijk, door de
gebrekkige ambtelijke registratie, en ook omdat de bevolkingssamenstelling in de
tweede helft van de 19de eeuw door de politieke onrust grote verschuivingen had
ondergaan. Afhankelijk van hun nationaal opportunistische definities berekenden
etnografen uit de omringende staten en het westen geheel verschillende etnische
verhoudingen in de Balkanvilajets. Het enige ondubbelzinnige criterium was de
verdeling in christenen en moslims. In Albanië, Kosovo en Novipazar was tweederde van de bevolking moslim. Moslims vormden in Thracië de helft van de
bevolking en in Macedonië en Epirus ruim een derde.49 Hun aantal was sterk
gegroeid door een voortdurende immigratie vanuit gebieden die onafhankelijk
geworden waren, of door Rusland waren veroverd en geannexeerd. In totaal
woonden in dit ‘Europees Turkije’ na de Conferentie van Berlijn bijna 4,7 miljoen
mensen, van wie de helft moslim, de bevolking van Constantinopel/ Istanbul buiten
beschouwing gelaten. Wanneer de vele buitenlanders meegerekend worden, was
een ruime helft van de driekwart miljoen bewoners van deze hoofdstad van het
Ottomaanse Rijk christen naast een kleine maar invloedrijke Joodse minderheid.
De eerste gecoördineerde stap tussen de christelijke Balkanstaten om tot afspraken
te komen over de verdeling van dit gebied, was de oprichting in 1912 van een
strategisch bondgenootschap - de Balkanbond - dat het Ottomaanse Rijk militair
zou kunnen confronteren. De tegengestelde belangen moesten daarvoor eerst
worden gepacificeerd. Dat mislukte volledig want naast de Balkanbond sloten de
staten nu ook bilaterale bondgenootschappen in de vorm van slecht uitgewerkte en
47
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elkaar beconcurrerende compromissen, zoals tussen Servië en Bulgarije met
betrekking tot de verdeling van Macedonië, waarin wel het principe van de
verdeling, maar niet de nieuwe staatsgrens werd vastgelegd. Evenzo sloten
Griekenland en Bulgarije, die beide niet alleen aanspraak op Macedonië maar ook
op Thracië maakten, een conventie die niet eens repte van een verdeling en alleen
toezeggingen van militaire bijstand ingeval van een oorlog omvatte. Griekenland
en Servië hadden een overeenkomstig belang: Bulgarije uitsluiten bij de verdeling
van Macedonië. Bij voorbaat stond de uitslag vast: de ‘bondgenoten’ brachten in de
letterlijke zin van het woord volkslegers onder de wapenen met twee maal zoveel
manschappen als de Turken.50 Het Turkse leger had weinig kans, maar de
tegenstrijdige en dubbelzinnige afspraken van de ‘bondgenoten’ zouden
onvermijdelijk tot een nieuwe - onderlinge - oorlog moeten gaan leiden, als zij het
Turkse leger verslagen hadden.
Montenegro mocht de openingszet doen door op 8 oktober 1912 het noorden van
Albanië binnen te vallen daarmee een Turkse reactie uit te lokken. Deze kwam en
werd onmiddellijk met oorlogsverklaringen van de bondgenoten beantwoord. In
november 1912 verjoegen Montenegrijnse en Servische troepen 20.000 moslims uit
noordelijk Albanië, Novipazar en Kosovo. De meesten namen de wijk naar Bosnië
en Midden-Albanië, nadat meer dan honderd dorpen door de Montenegrijnse en
Servische troepen waren leeggeroofd en afgebrand. 25.000 Serviërs en
Montenegrijnen namen de verlaten woningen en dorpen in bezit. Het zwaartepunt
van de oorlog zou zich overigens verder zuidelijk afspelen.51
Bulgarije haalde de kastanjes uit het vuur door de opmars van Turkse troepen
vanuit Anatolië, in Oost-Thracië ten koste van zeer grote offers te blokkeren.
Serviërs en Grieken kregen zo de mogelijkheid om Macedonië en Albanië in bezit
te nemen. Maar zelf kon het aan het front voor Constantinopel gebonden Bulgaarse
leger alleen Thracië innemen, en moest het lijdzaam toezien hoe de Griekse en
Servisch-Montenegrijnse troepen in Macedonië hun gang gingen, en hun militaire
bezetting lieten overgaan in een staatkundige inlijving. De Balkanstaten raakten
door de grote verliezen aan mensen en materieel uitgeput, en hoewel zij vrijwel het
gehele Ottomaanse gebied in Europa ( 70.000 km²) hadden veroverd, waren zij niet
meer bij machte om de belangrijke Turkse garnizoensplaatsen Shkodër52/ İşkodra
in Albanië, Ioannina/ Yanya in Macedonië en Adrianopel/ Edirne in Thracië nog in
te nemen. Dat maakte vredesonderhandelingen noodzakelijk.
De Europese grootmachten riepen een conferentie in Londen bijeen maar konden
het onderling niet eens worden over de gebiedsverdeling, vooral omdat zij in het
kader van hun eigen buitenlandse politiek andere partijen hun gunsten wilden
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verlenen, en omdat Griekenland niet verscheen, en Servië a priori verklaarde zich
niet meer aan Bulgarije gebonden te achten inzake de verdelingsafspraak over
Macedonië. Hiermee verviel de grondslag voor een gezamenlijke oplossing, en
moesten de Europese grootmachten op 30 mei 1913 een vredesdictaat53 aan de
strijdende partijen opleggen, dat de feitelijke militaire veroveringen legitimeerde.
Bulgarije kreeg Thracië tot aan het stadsgebied van Istanbul/ Constantinopel, een
etnisch gemengd, door Grieken en Turken en een kleinere Bulgaarse minderheid
bewoond gebied. Novipazar werd tussen Servië en Montenegro verdeeld.
Griekenland en Servië mochten de delen van Macedonië behouden die hun troepen
hadden veroverd. Deze moesten hun veroveringen in Albanië echter verlaten, want
dat gebied zou als onafhankelijke nationale staat geïnstalleerd worden, evenwel met
uitzondering van Kosovo dat Servië onder zijn gezag mocht houden.54
Deze situatie was voor Bulgarije na de grote, door het Bulgaarse leger ook ten
voordele van de andere Balkanstaten gebrachte, offers zo teleurstellend, dat het op
26 juni de strijd tegen de voormalige bondgenoten Griekenland en Servië heropende
in de zogenaamde Tweede Balkanoorlog. Deze laatste twee staten sloten nu een
bondgenootschap tegen Bulgarije en zij betrokken ook Roemenië hierin met de
belofte dat dit land het zuidelijke deel van de Dobroedzja zou krijgen, wanneer het
Bulgarije binnenviel en zo het Bulgaarse leger in Macedonië staande gehouden kon
worden. Turkije greep de kans om Oost-Thracië met de belangrijke stad
Adrianopel/ Edirne op Bulgarije te heroveren.
In de Vrede van Boekarest konden op 10 augustus de grenzen definitief vastgesteld
worden. Bulgarije moest nu meer verliezen dan het weinige dat het op 30 mei nog
gekregen had. De zuidelijke Dobroedzja en het grootste deel van Thracië gingen
verloren, zodat alleen nog maar een smalle Thracische kustrook aan de Egeïsche
Zee, met de havenstad Dedeagatsch/ Dedeağaç/ Alexandroupolis, als gebiedswinst
voor Bulgarije overbleef.55
De status en de grenzen van Albanië bleven een probleem, omdat Servië en
Griekenland deze nieuwe staat niet wilden erkennen. Toch besloten de Europese
mogendheden uiteindelijk om hem te constitueren. Met name Oostenrijk-Hongarije
wilde geen Servische machtsuitbreiding aan de Adriatische Zee, terwijl Frankrijk
en Groot-Brittannië geen heil zagen in het alternatief in de door Italië nagestreefde
expansie waarin Groot-Albanië, Kosovo en Novipazar inbegrepen, een Italiaans
protectoraat zou worden. In het Protocol van Florence werd op 17 december 1913
de staat Albanië erkend, maar hij zou zich amper kunnen inrichten, omdat ruim een
half jaar later de Eerste Wereldoorlog uitbrak, en zijn grondgebied opnieuw onder
militaire bezettingen kwam te liggen.56
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Tijdens de twee Balkanoorlogen vonden zuiveringen plaats om de Griekse
staatkundige aanspraken op de gebiedsveroveringen in Macedonië en Thracië ook
in etnografische zin te kunnen legitimeren. Het Griekse leger hield nu een gebied
met bijna 1,8 miljoen inwoners bezet, waarvan een derde deel moslim en naast de
meertalige Joodse minderheid in ongeveer gelijke delen ook Grieks- en
Bulgaarssprekende Macedoniërs. Die laatsten stonden voor de helft onder
patriarchaatsgezag en werden als nationale Grieken beschouwd. Al voor de intocht
van het Griekse leger werden de Griekse, vooral stedelijke, minderheden in dit
gebied gewaarschuwd om zichzelf en hun bezit in veiligheid te brengen. Andartes
kregen van het Griekse invasieleger vervolgens de vrije hand om moslimdorpen
leeg te roven, in brand te steken en de bevolking te verjagen. Uit tientallen
verwoeste dorpen vluchtten meer dan 100.000 Macedonische en Thracische
‘Turken’ naar Saloniki/ Selânik/ Salonica, waar de Ottomaanse overheid hen per
schip evacueerde. In de Bulgaarssprekende dorpen werd de bevolking voorlopig
alleen nog geïntimideerd. Als zij onder het patriarchaat van Constantinopel viel,
kon zij have en goed behouden met de verklaring dat zij zich als Grieks
beschouwde. Maar de meeste van de 340 parochies die zich onder het Bulgaarse
exarchaat gesteld hadden, ondergingen plunderingen. Priesters en onderwijzers
werden daar zonder uitzondering gewelddadig verwijderd. Dit roven en
brandschatten riep tegengeweld van Macedonische comitadji op en weldra brak een
orgie van plunderingen los waarin uit wraak en belust op kostbaarheden en
huisraad, buren en buurdorpen elkaar te lijf gingen. Ook waren Turkse basjibozoeks
actief, om voor zowel Grieken als Bulgaren het vuile werk te doen. Voor de
verwijdering van de Turkse gemeenschappen zou dat overigens alleen maar een
uitstel betekenen.
Een internationaal samengestelde Carnegiecommissie verkende in de zomer de
helft van de minstens 170 Bulgaarssprekende dorpen, die in juni en juli 1913 door
of met medewerking van het Griekse leger geplunderd en vaak verwoest waren. Zij
constateerde dat van de 250.000 Bulgaarsgezinde Macedoniërs en Thraciërs er
50.000 uit zuidelijk Macedonië en 20.000 uit westelijk Thracië voor de Grieken op
de vlucht geslagen waren.
Na afloop van het geweld was in de Grieks bezette gebieden van Macedonië en
Thracië een kwart van de niet-Griekse bevolking verdwenen. Van de 250.000
Bulgaarssprekenden waren 180.000, en van de 600.000 moslims 450.000 nog
achtergebleven.
Toen Bulgarije zijn veroveringen in Oost-Thracië moest verlaten, volgden uit die
streken nog eens 55.000 Bulgaarsgezinden uit angst voor wraakneming door het
Ottomaanse leger.57
De Griekse wreedheden riepen in Bulgarije en het inmiddels door Bulgarije
veroverde deel van Thracië weerwraak op in de vorm van Bulgaarse zuiveringen
van Grieken. In Bulgarije werd het restant geïnterneerd van de al eerder sterk
verminderde autochtone Griekse minderheid in de grote steden en het kustgebied
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van de Zwarte Zee: 36.000 etnische Grieken werden afgevoerd naar
concentratiekampen en de helft zou daar de oorlog niet overleven. Het Bulgaarse
leger veroverde in de eerste fase van de oorlog grote delen van Thracië, een gebied
met 600.000 inwoners, voor de helft moslims. Hun dorpen werden als eerste
leeggeroofd en platgebrand, maar Griekse dorpen zouden ook al snel volgen. De
Pomaken, geïslamiseerde Bulgaren die het Rhodopegebergte bewoonden, werden
door de Bulgaarse troepen met hetzelfde geweld bedreigd, maar konden dat
‘afkopen’ door zich dorpsgewijs te laten bekeren door Bulgaarse
legeraalmoezeniers, en vervolgens de weerbare mannen ter beschikking te stellen
voor dienst in het Bulgaarse leger.
In totaal vluchtten 150.000 Turken en 70.000 Grieken alleen al uit westelijk Thracië
maar na afloop van het geweld zouden velen weer terugkeren, zoals 50.000 Grieken
in de veronderstelling dat hun woongebied Grieks zou worden. De definitieve
toewijzing van die delen van Thracië aan Bulgarije bij de Vrede van Boekarest
bracht 40.000 ertoe weer en voor de tweede maal te vertrekken.58
Servische troepen keerden zich in de tweede Balkanoorlog, in Novipazar en
Kosovo, opnieuw tegen moslim-Serviërs en Albanezen. Dat was het begin van de
Servische zuiveringen, zich weldra ook over noordelijk Macedonië zouden
uitbreiden. Daar haalde de Servischgezinde minderheid onder de bevolking het
Servische leger als bevrijder binnen. De Bulgaarsgezinden werden geïntimideerd
met geweld tegen hun priesters en onderwijzers en de confiscatie van hun kerken,
scholen en verenigingsgebouwen. 614 Bulgaarse scholen werden voorlopig
gesloten en later in Servische veranderd. Toen comitadji Servische troepen in
hinderlagen lokten, gingen de Serviërs er toe over om als waarschuwing
vooraanstaande Macedoniërs als ‘verraders en collaborateurs’ standrechtelijk te
executeren. Dit veroorzaakte een vlucht van 30.000 Bulgaarsgezinde Macedoniërs
naar Bulgarije. Maar veel groter was de uittocht van moslims: Albanezen en
Turken. 150.000 Albanezen vluchtten naar de Albanese en Kosovaarse sandžaks;
velen zouden later toch weer terugkomen. Macedonische Turken vluchtten
eveneens en onder de eerder genoemde 100.000 die in Saloniki scheep gingen naar
Anatolië was een deel afkomstig uit de door Servië veroverde delen van Macedonië.
Na afloop van de gewelddadigheden waren er nog 210.000 Turken, waaronder
vermoedelijk ook Albanezen en Macedonische moslims, achtergebleven in door
Servië in bezit genomen gebied.
Toen Bulgarije Servisch en Grieks-Macedonië in de jaren 1915-1917, in het kielzog
van de naar het zuiden optrekkende Centrale legers, in bezit mocht nemen als
beloning voor zij in zijn rol als bondgenoot van de Centrale Mogendheden, kwamen
de gevluchte Bulgaarsgezinden terug, om na de herovering door het Servische,
inmiddels Joegoslavische, leger in 1918 opnieuw de wijk te nemen.59
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De Turkse zuiveringen op de Balkan waren eveneens een afrekening met de
buurvolken en moesten voorlopig beperkt blijven tot Oost-Thracië dat Turkije in
de Eerste Balkanoorlog aan de Bulgaren had verloren, maar in de Tweede had
kunnen heroveren. Dat ging gepaard met de verwoesting van meer dan 100
Bulgaarse en Griekse stadswijken en dorpen. Een groot aantal inwoners liet daarbij
het leven. Uit Oost-Thracië vluchtte vrijwel de gehele Bulgaarse minderheid 50.000 - naar Bulgaars staatsgebied, en 115.000 Grieken namen de wijk naar
Griekenland (80.000) en naar Constantinopel en Smyrna (35.000). Daarbij zijn niet
de grote aantallen slachtoffers geteld die deze vlucht had gekost. Wanneer deze zich
voegen in het algemene patroon zouden ze de getallen met een vierde tot een derde
verhogen. Veel gevluchte Grieken zouden overigens in 1918, met het naar
Constantinopel oprukkende Griekse leger, weer terugkeren. Maar niet voor lang.60
De Balkannaties vochten zich vrij, eerst in die delen van hun etnisch grondgebied,
waar hun aantal en hun nationale organisatie het sterkst waren. Vervolgens door
een verdere uitbreiding over gebied dat nog onder Ottomaans bestuur stond, om hun
daar wonende volksgenoten te bevrijden en zich met hen staatkundig te kunnen
verenigen. Stapsgewijs voltrok zich deze nationale bevrijding door opstanden en
oorlogen, die besloten werden met door de Europese grote mogendheden
geregisseerde vredesverdragen. Dit proces verliep langs de weg van provinciale en
beperkte soevereiniteit en eindigde in staatkundige soevereiniteit. De Grote
Mogendheden wilden een chaotisch uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk
voorkomen door een politiek van evenwichtshandhaving die de onvermijdelijke
staatkundige desintegratie van het Ottomaanse Rijk op een beheerste wijze zou
kunnen begeleiden.
Toen de Balkannaties in hun expansie geografisch op elkaar stuitten en elkaars
rivalen werden bij de verdeling van de Ottomaanse restanten (Macedonië en
Thracië) zou de spanning niettemin steeds hoger oplopen. De ‘nationale discussie’
verhevigde daarbij, met als inzet de identiteit van de bevolking van de omstreden
gebieden, een identiteit die op vele manieren gedefinieerd kon worden: historisch,
actueel, religieus, taalkundig, zodat elke natie argumentaties kon ontwikkelen voor
haar aanspraken op het gebied waar haar ‘volksgenoten’ woonden. Een heftige
pseudowetenschappelijke discussie over de nationale identiteit van de bevolking
brak al sinds het midden van de 19de eeuw los, en verklaarde naar believen dezelfde
christelijke bevolkingsgroepen tot Griek, Bulgaar, Albanees, Roemeen of Serviër.61
Met name de christelijke Macedoniërs konden onder verschillende taal-etnische en
daarmee nationale definities vallen, en om op die wijze niet langer een speelbal van
de strijdende partijen te zijn, besloot hun nationale avant garde ten langen leste zelf
maar een nationale identiteit te formuleren. Deze was echter te weinig uitgesproken
om tot een eigen staatsstreven te kunnen leiden. De ‘Macedoniërs’ keken de kat uit
de boom en probeerden - overigens ten koste van zichzelf - Griekenland, Servië en
Bulgarije tegen elkaar uit te spelen. In 1913 werd hun oorspronkelijk woongebied

60
61

Pallis 1925: 318-319; Ladas 1932: 15-21, 426-428.
Cvijić hanteerde een Servische definitie, Ischirkoff een Bulgaarse, zie de bibliografie.

36

verdeeld tussen Servië en Griekenland. En daarna vond op grote schaal nationale
zuivering plaats van degenen die het daarmee niet eens waren.
Hun grootste omvang bereikten de zuiveringen in het verloop van de twee
Balkanoorlogen in 1912 en 1913, waarin de laatste stukken Ottomaans staatsgebied
op de zuidelijke Balkan werden veroverd en verdeeld door Servië, Griekenland en
Bulgarije. Moord, verkrachting, brandschatting en beroving namen toen een
tragische en massale omvang aan, en de bevolking werd er zich daarbij van bewust
dat zij een toekomst moest vinden in nationale gemeenschappen en staten. Die
zouden hier geen publieke organisatie van de individuele staatsburgers, maar een
nationale collectiviteit worden in een staat die niet een humanistisch
staatsburgerrecht maar een traditioneel stamrecht wilde handhaven.62

7. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, en zijn nasleep
De etnische zuiveringen waren na de Vrede van Boekarest nog lang niet ten einde,
want een lang leven was de daar besloten staatkundige herindeling niet beschoren.
Tijdens de oorlog zouden de oorlogvoerende grote mogendheden territoriale
toezeggingen doen als beloning voor militaire steun die zij dan zouden krijgen van
de Balkanstaten. Al meteen op 4 augustus 1914 was een geheim bondgenootschap
tussen de Hoge Porte en de Centrale Mogendheden (Duitsland en OostenrijkHongarije) gesloten. Op 22 november boden deze Mogendheden Griekenland, als
het hun zijde zou kiezen, het Albaanse deel van Epirus aan. Maar dat had weinig
betekenis meer toen Griekenland in december dat gebied op eigen kracht bezette.
Pro-Centrale en pro-Geallieerde partijen63 hielden elkaar overigens in het Griekse
parlement in evenwicht zodat er geen besluit genomen kon worden over een keuze.
Inmiddels waren er ook Geallieerde scenario’s voor een herordening van het
Ottomaanse Rijk opgesteld. Rusland deed in een memorandum van 19 februari
1915 aanspraak op Constantinopel, en een ruim - Thracisch - gebied ten westen, en
een kleiner - Anatolisch - gebied ten oosten van die stad. Daarmee zou de
verbinding tussen de Zwarte en de Middellandse Zee - de Straat van de Dardanellen,
de Zee van Marmara en de Bosporus - geheel onder Russische controle komen.
Frankrijk en Groot-Brittannië konden die aspiraties van hun bondgenoot niet direct
afwijzen, maar vreesden de Russische machtsexpansie.64 Zij probeerden
tegenwichten voor dat Russische imperialisme te vinden. Eerst door Griekenland in
het Geallieerde kamp te krijgen met territoriale toezeggingen. De Griekse regering
ging echter ook te ver met haar eigen aanspraken op de oude Byzantijnse hoofdstad
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Constantinopel. Zoals Rusland te sterk werd geacht, achtten Groot-Brittannië en
Frankrijk Griekenland te zwak om die weelde te kunnen dragen, en in dit gebied de
grote westerse commerciële en militaire belangen te kunnen garanderen. Een
tweede tegenwicht zou Italië kunnen zijn, dat zijn pretentie kenbaar maakte om
toekomstig ‘beheerder’ van de Adriatische en de Egeïsche Zee te worden en met
dat vooruitzicht in 1911 al een bezetting had gelegerd op de Dodekanesos eilanden,
die tot in de 16de eeuw onder gezag van Venetië en de Johannieterorde waren
geweest.
Om deze kluwen van tegenstrijdige belangen te ontwarren, deden de Geallieerden
op 24 januari 1915 aan Griekenland een nieuw aanbod. Wanneer het zou toetreden
tot hun kamp, zou het de gehele Epirus, een groot deel van Thracië, en een deel van
de Turkse kusten aan de Egeïsche Zee, uitgaande van de sandžak Smyrna/ Izmir,
krijgen. Maar Griekenland maakte nog steeds geen keuze en nu besloten Engeland
en Frankrijk in maart zelf in te grijpen door de kusten van de Straat van de
Dardanellen (met name de toegang bij Gallipoli/ Gelibolu), en van de Zee van
Marmara te bezetten. Deze operatie stuitte op heftige Turkse tegenstand en kostte
zoveel Franse en Britse verliezen, dat de Geallieerden zich in september weer
moesten terugtrekken.
Na de wapenstilstand, die in de herfst van 1918 het geweld van de Eerste
Wereldoorlog besloot, bleef de situatie ook op de Balkan instabiel, zolang een
nieuwe vrede de staatsgrenzen niet had vastgelegd. Op Geallieerd gezag moesten
alle annexaties ongedaan gemaakt, en de vooroorlogse grenzen hersteld worden.
Roemeense troepen kwamen terug in de Dobroedzja en bezetten daarnaast ook het
zuidelijke sinds 1914 Bulgaarse deel, Griekse troepen herstelden hun gezag in ZuidMacedonië, maar zij moesten noordelijk Epirus weer verlaten, wat zij overigens
weigerden.65
Macedonië
Inmiddels trokken de Oostenrijks-Hongaarse legers op in de richting van
Griekenland en vroegen de Geallieerden Italië om Albanië, en dus ook Epirus, te
bezetten, en van daaruit de opmars van de Centralen langs de westzijde te
blokkeren. De beloning voor deze steun, in de vorm van naoorlogse
gebiedsuitbreidingen, werd in het Geheime Verdrag van Londen op 26 april 1915
vastgelegd. Om een oostelijke opmars te stuiten, boden de Geallieerden van hun
kant Macedonië aan Bulgarije aan, in ruil voor een toetreden tot hun entente.
Bulgarije koos echter op 6 september voor toetreding tot het Centrale kamp.
Oostenrijks-Hongaarse troepen hadden inmiddels Servië bezet en waren bezig
Macedonië in te nemen, zodat de Centrale Mogendheden nu de enigen waren die
Macedonië ook daadwerkelijk konden aanbieden.
Bulgarije zette zijn kaarten daarop in en bezette noordelijk Macedonië en
aansluitend ook het sinds 1912 Griekse deel. Nu moest Griekenland daartegenover
de Geallieerde zijde kiezen en het vroeg Franse en Britse legereenheden te hulp te
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komen bij de verdediging van de belangrijke Macedonische havenstad Saloniki.66
Deze samenwerking was succesvol want de Griekse en Geallieerde troepen hadden
in november 1917 zuidelijk Macedonië, geheel Epirus en het zuiden van Albanië in
handen. Daar mochten Griekse troepen ook de Italianen gaan aflossen die door hun
grote verliezen nodig waren aan het front in het noorden van Italië.67
Dobroedzja
Toen Roemenië uiteindelijk de Centrale Mogendheden de oorlog had verklaard,
begon het zijn ‘beloning’ Transsylvanië te bezetten, maar kon het zijn zuidgrens
niet meer voldoende verdedigen. Het moest toelaten dat met de Centralen
verbonden Bulgaarse troepen in september en oktober 1916 de gehele Dobroedzja
bezetten. Het Roemeense leger kwam niet ver in Transsylvanië en werd door een
tegenaanval verdreven en achtervolgd tot ver in Roemenië. Boekarest was in
december zelfs korte tijd in handen van de Centrale Mogendheden en op 7 mei 1917
was de regering gedwongen om met Bulgarije een vrede te sluiten waarbij ze de
noordelijke (Roemeense) Dobroedzja moest afstaan. Maar niet voor lang want bij
het keren van de oorlogskansen trad Roemenië toe tot de Geallieerden en als
beloning daarvoor ontving het behalve Transsylvanië zijn deel van de Dobroedzja
terug en de zuidelijke (Bulgaarse) Dobroedzja erbij. Daar werden tot 1938 30.000
Aromoenen uit Griekenland, Servië en Bulgarije, die nu Roemenen heetten,
gevestigd. Zij vulden de plaatsen op die 50.000 vertrekkende Bulgaren
achterlieten.68
Thracië
Na het wegvallen van het Ottomaanse gezag in de herfst van 1918 mocht Thracië
met Geallieerde instemming door Griekse troepen bezet worden tot een
demarcatielijn - de Chatalja/ Çatalca-demarcatielijn - in afwachting van de
bepaling van een nieuwe grens in een komend vredesverdrag. Servische troepen
mochten hun deel van Macedonië weer in bezit nemen, maar bezetten aansluitend
ook de westelijke grensgebieden van het verslagen Bulgarije, en de noordelijke
streken van Albanië die Italië niet meer in staat was te controleren. Deze bezettingen
wierpen de schaduw vooruit van het streven naar nieuwe annexaties.
Albanië
Al in 1878 had een kleine groep intellectuelen de Albanese Liga voor de
Verdediging van de Rechten van de Albanese Natie opgericht met het oog op de
steeds dreigender verdeling van het Ottomaanse restgebied op de Balkan. Reeds
voor het uitbreken van de Eerste Balkanoorlog waren de politiek geëmancipeerde
Albanezen voor het gehele etnisch-Albanese gebied - Kosovo, Epirus en delen van
Macedonië inbegrepen - een zekere autonomie overeengekomen met de Hoge
Porte. Deze werd na een grote opstand in 1908 bevestigd en toen de Eerste
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Balkanoorlog was uitgebroken riep een voorlopig regeringscomité Albanië op 28
november 1912 uit tot een soevereine staat met gezag in alle etnisch-Albanese
gebieden. Hiermee werd getracht bezetting, verdeling en inlijving te voorkomen,
want het Servisch-Montenegrijnse leger was al bezig het noorden, en het Griekse
het zuiden in te bezetten.
Met name Oostenrijk wilde aan de Adriatische kust geen Servische
machtsuitbreiding tot aan de zee, zoals het al eerder in zijn streven naar een
protectoraat over het geografische buffergebied van Bosnië-Hercegovina tot
uitdrukking had gebracht. In de vooroorlogse jaren had daarom ook het Albanese
nationalisme van Oostenrijk steun gekregen. Italië had zijn eigen plannen waarin
het Albanië en bereidde deze voor via de rooms-katholieke kerk en Italiaans
onderwijs in de kustreken en onder de rooms-katholieke clans in het noorden. Hier
zou een protectoraat ingericht kunnen worden, als eerste stap om de Adriatische
Zee (Mare Adriatico) tot een Italiaanse ‘binnenzee’ te maken. Dat zou de basis zijn
voor een toekomstige rol als regisseur van de Balkanpolitiek en een als ‘protector’
over Kroatië, Dalmatië en Albanië.
Een internationale grenscommissie legde niettemin de nieuwe grenzen op 4 oktober
1913 vast. In het Protocol van Florence werd een en ander bekrachtigd op 17
december. De Servische troepen moesten het noorden van Albanië verlaten, de
Griekse het zuiden. Griekse officieren ronselden echter onder de autochtone
Grieksgezinden een guerrillalegertje dat een ‘Noord-Epirotische Republiek’69
uitriep. Griekenland kon daarmee geheel Epirus in beheer nemen na een aanvulling
van het Protocol in de Overeenkomst van Corfoe op 23 juni 1914, waarin als
voorwaarde werd vastgelegd dat het bestuur Albanees-Grieks tweetalig moest zijn
in het zuidelijk deel van Epirus (de Chameria).70 Griekenland moest het gebied
overigens na drie jaar weer verlaten toen Italië Albanië bezette in 1917, om het
volgens de vredesbepalingen toch weer in bezit te mogen nemen in november 1919.
Maar vervolgens zouden, na de ineenstorting van het Griekse leger in Anatolië,
Albanese troepen de macht definitief overnemen in 1921.71
De Geallieerden wilden het ‘Albanese staatsconcept’ opnieuw uitwerken, en
droegen Servië en Griekenland op om Albanië te verlaten. Zij waren het echter nog
niet eens over de status en omvang van deze nieuwe staat. Italië wilde het gehele
gebied onder zijn invloed brengen en nam daarvoor als uitgangspunt de, in het
Geheime Verdrag van Londen op 26 april 1915 gegeven, toestemming om de
Dalmatische en Albaanse kuststeden onder Italiaanse protectie te stellen. De
Verenigde Staten wezen dit verdrag als ongeldig af, en de andere Geallieerden
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probeerden onder hun beloftes uit te komen. Een twistpunt bleef de territoriale
omvang die inmiddels door Albanezen en Italianen ook werd uitgebreid over Epirus
om de Griekse pretenties uit te schakelen met als argument dat hier Albanezen
woonden.72
De Verenigde Staten zorgden er uiteindelijk voor dat Albanië als soevereine staatin-wording aan de vredesconferentie deel zou kunnen nemen om daar zijn eigen
belangen te verdedigen. Die impliciete soevereiniteitserkenning leidde tot Frans,
Italiaans, Joegoslavisch en Grieks protest. Op 24 februari 1919 mocht de Albanese
regering niettemin haar aanspraken voorleggen: een Albanese staat volgens de
etnische grenzen, maar met een concessie aan Griekenland, waaraan het zuidelijk
deel van Epirus (Chameria) zou toevallen. Onmiddellijk dienden Griekenland en
het inmiddels Joegoslavië geworden Servië, concurrerende voorstellen in waarbij
zij geheel Epirus en Kosovo voor zich opeisten. Dat leidde tot een compromis
waarin driekwart van het etnisch-Albanese gebied overbleef voor een soevereine
Albanese staat bewoond door een kleine meerderheid - 900.000 van de 1.700.000 van de Albanezen. Bijna de helft van de Albanezen zou Joegoslavisch of Grieks
staatburger worden: de Kosovaren en Albanezen die in Macedonië en Montenegro
woonden, de Epiroten in Zuid-Epirus, samen met de Arvanieten in overig
Griekenland met name op de Peloponnesos.73
De precieze staats-territoriale afbakening bleef een onderwerp van studie en
discussie. Op 28 januari 1920 wilde de Albanese regering daarop niet langer
wachten en ging zij over tot het vreedzaam maar beslist instellen van een openbaar
gezag in de gebieden die al voor de oorlog in het Protocol als haar staatsgebied
waren aangewezen. Maar in de randgebieden bleef het staatsgezag onduidelijk, en
op 9 november 1921 nam de Volkerenbond de vastgelopen kwestie over. Na
deskundigenrapportages stelde zij op 3 februari 1923 definitief de Albanese
grenzen vast. Met kleine toegevingen aan Griekenland en Joegoslavië, waren het
toch die van het Protocol van Florence geworden.74
De definitieve grenstrekking bracht nieuwe bevolkingsverschuivingen op gang. De
helft van de 150.000 Noord-Epiroten die nu definitief Albanese staatsburgers
werden, was etnisch Albanees en moslim, een vijfde etnisch Grieks, en een derde
bestond uit orthodoxe Albanezen die, omdat zij onder het patriarchaat stonden, min
of meer gegraeciseerd waren. 10.000 etnische Grieken trokken met de Griekse
troepen mee naar Grieks staatsgebied. Dat greep Griekenland aan om als represaille
moslims uit te gaan wijzen uit het zuidelijke Griekse deel van Epirus. 20.000
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vluchtten toen naar Albanees staatsgebied en velen die bleven werden als ‘Turk’
bestempeld, zodat ze bij de nog te regelen Grieks-Turkse bevolkingsuitwisselingen
van 1923 ‘meegenomen’ konden worden.75
Kosovo
Aangezien het in het noorden van Albanië en in Kosovo om ‘oorspronkelijke
historisch-Slavische’ gebieden zou gaan, terroriseerden Servische troepen, die in de
herfst van 1918 deze gebieden bezetten, de moslim-Albanezen in de periode tot aan
de definitieve grensvaststelling, in de hoop dat ze zouden vertrekken en het
Servische argument om gebied te annexeren daarmee sterker zou worden. Meer dan
150 Albanese dorpen werden na de wapenstilstand platgebrand en 60.000 Albanese,
Servische en Turkse moslims sloegen op de vlucht waarbij een deel van hen
omkwam. Het gebied kon nu uiterlijk een Slavisch karakter toegedicht worden door
de weinige orthodoxe Albanezen te dwingen zich als Serviër, en de aanzienlijker
rooms-katholieke minderheid onder de Albanezen zich als Kroaat te laten
registreren.
Aan de conferentietafel wist het nieuwe Joegoslavië echter alleen Kosovo en
Novipazar te behouden. Het versterkte zijn gezag in het Interbellum daar wel met
de uitvoering van omvangrijke landbouwhervormingen, waarbij het
grootgrondbezit van de ‘Turkse’ althans moslim-elite onteigend en verdeeld werd
onder uit Servië afkomstige immigranten. 60.000 Serviërs vestigden zich in Kosovo
en 50.000 in Macedonië. Deze etno-politiek verhoogde hun aantal in Kosovo van
nog geen een kwart tot bijna 40% van de bevolking, en vormde de eerste stap maar
een bewust geplande minorisering van de Albanezen (Kosovaren) in dit gebied.

8. Vrede van Neuilly-sur-Seine tussen de Geallieerden en Bulgarije, 1919/20
Ten slotte legde de Vrede van Neuilly-sur-Seine de staatsgrenzen definitief vast,
namelijk zoals ze in 1913 waren getrokken, maar met de al beschreven kleine
wijzigingen. De grootste daarvan was de afstraffing van Bulgarije voor zijn
‘verkeerde’ keuze in de oorlog. Het moest uiteraard al zijn Macedonische
oorlogsveroveringen afstaan aan Servië en Griekenland. Maar ook verloor het
definitief de in 1913 verdragsmatig verworven delen van West-Thracië aan
Griekenland, en enkele grensstroken van Oost-Thracië aan Turkije. Wel kreeg het
de zuidelijke Dobroedzja van Roemenië terug.
Met het oog op deze nieuwe grenzen hadden op 27 november 1919 Griekenland en
Bulgarije in een conventie (op grond van artikel 56 van het vredesverdrag) besloten
tot de bevolkingsruil van 53.000 West-Thracische Bulgaren tegen de laatste 35.000 - Grieken die na pogroms en internering nog in Bulgarije waren
overgebleven. Dit waren afspraken die voor een deel achteraf werden gemaakt in
die zin dat de betrokkenen al eerder waren vertrokken.76
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Het oppervlak van de staat Bulgarije werd door deze grenswijzigingen met 8%
(8.440 km2) verkleind. Bulgarije telde toen 4,8 miljoen inwoners.
De Bulgaarssprekende Macedoniërs en Thraciërs die nu nog binnen de Griekse
grenzen woonden, kwamen onder de bepalingen van de minderhedenbescherming
van het vredesverdrag te vallen, maar Griekenland zou na deze uitwisseling, op 15
januari 1925 zijn verdere verplichtingen tot deze bescherming opzeggen. Het
verklaarde de Bulgaarssprekenden kortweg tot Grieken, hief hun
exarchaatsparochies en scholen - nog in 1912 waren het er meer dan 400 - op, en
graeciseerde hun familienamen evenals alle geografische aanduidingen in hun
woongebied. Officieel bestaan daar sindsdien geen etnische minderheden meer en
waar tussen 1912 en 1926 ruim 80.000 Bulgaarssprekende Macedoniërs en
Thraciërs uit deze gebieden vertrokken, waren er toen nog 100.000
achtergebleven.77 Tussen Turkije en Bulgarije werd in 1925 een conventie
overeengekomen die bepaalde dat 700.000 Turken uit Bulgarije konden emigreren.
Daaraan is maar ten dele gevolg gegeven want tussen 1923 en 1939 emigreerden er
uit Bulgarije bijna 177.000 naar Turkije.

9. De Turks-Griekse oorlog - 1919-1923 - besloten door het Verdrag van
Lausanne tussen de Geallieerden, hun bondgenoten en Turkije
Na een lange periode van interne tegenstellingen had de Griekse regering pas eind
1915 de Geallieerde zijde gekozen, maar de Griekse aspiraties om Oost-Thracië en
Constantinopel in te lijven zodra Turkije verslagen zou zijn, wreekten zich al eerder
in de Turkse behandeling van de Grieken en Armeniërs. Zij werden als
staatsvijanden bestempeld, en het publiek organiseerde met steun van het leger op
grote schaal pogroms tegen hen. In het westen werden in de loop van 1915 en 1916
tegelijkertijd 350.000 Grieken ‘uit veiligheidsoverwegingen’ uit de kust- en
grensstreken gedeporteerd naar het Anatolische binnenland. 150.000 Grieken
wachtten dat niet af en vertrokken, samen met 20.000 Armeniërs, naar Griekenland.
In 1919, toen na de instorting van het Ottomaanse gezag terugkeer naar Anatolië
nog mogelijk was, zouden van hen 50.000 definitief in Griekenland achterblijven,
terwijl 120.000 besloten om onder bescherming van Griekse troepen naar hun
woongebieden terug te keren.78
De Griekse keuze voor de Geallieerden was zo halfslachtig geweest dat er geen
‘geheim verdrag’ met territoriale toezeggingen tot stand was gekomen, maar wel
Britse en Franse beloftes waren gedaan die de Groot-Griekse gedachte - i megali
idea - voedden.
Op 27 november 1918, na de wapenstilstand, had Bulgarije het gezag in WestThracië aan de Geallieerden moeten overdragen. Vervolgens hadden Griekse
troepen toestemming van de Britten en de Fransen gekregen om er de orde te gaan
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handhaven. De Amerikanen, die het niet eens waren met deze gang van zaken,
weigerden het hun aangeboden mandaat over Oost-Thracië en Constantinopel te
aanvaarden, en Franse en Britse troepen waren nu gedwongen om daar zelf rust en
orde te gaan handhaven.
Herstel van Turkije, 1920-1923
In het Verdrag van Sèvres, op 10 augustus 1920 opgesteld als deelverdrag voor de
regeling van de staatkundige geografie van de zuidelijke Balkan en het Ottomaanse
Rijk, werd de afstand verordend van Bulgaars staatsgebied aan Griekenland en
Joegoslavië. Het ging daarbij om Macedonië en Thracië. Bulgarije verloor zijn
Egeïsche zeekust (West-Thracië) en de zuidelijke delen van Macedonië, waarop het
aanspraak maakte, aan Griekenland en aan Servië, dat wil zeggen aan het inmiddels
opgerichte Joegoslavië. Oost-Thracië bleef nog een kwestie die pas na de TurksGriekse oorlog in 1923 geregeld kon worden. In het Ottomaanse Rijk was het gezag
overgenomen door de Turkse republikeinen die nog op internationale erkenning
wachtten. Nieuwe grenzen van hun republiek moesten nog bepaald worden en in
afwachting daarvan mocht Griekenland een groot deel van Oost-Thracië tot aan de
voorsteden van Constantinopel/ Istanbul - de Chatalja/ Çatalca-demarcatielijn voorlopig bezetten.
Een ruim gebied om Smyrna/Izmir en langs de kusten van de Zee van Marmara en
de Dardanellen zou voorlopig geïnternationaliseerd worden, zolang de beslissing
niet gevallen was of en in hoeverre, hier Griekse gebiedsannexaties toegestaan
konden worden. Voorlopig dacht men aan een internationaal bestuur voor vijf jaar,
waarna een volksstemming de staatkundige toekomst zou moeten bepalen.
Een Armeense staat zou in het noordoosten opgericht worden met als belangrijkste
vilajets Trebizonde/ Trabson, Erzurum, Bitlis en Van. De Koerden kregen de
mogelijkheid om binnen twee jaar aan te tonen dat zij in een Koerdisch
meerderheidsgebied een staatkundige organisatie konden oprichten, waarna
mogelijk tot onafhankelijkheid besloten kon worden. Dat lukte hen niet en de
kwestie verdween van de agenda.
De Turkse regering weigerde dit verdragsdictaat te tekenen. Griekenland weigerde
eveneens omdat het zijn bezetting van Oost-Thracië en de sandžak Smyrna niet in
een annexatie mocht omzetten.79
Griekse expansie in Anatolië, 1919-1923
Aanleiding tot concretisering van een verdere Griekse militaire expansie ontstond
in de pogroms tegen Armeniërs en Grieken, die nationaal-Turkse milities
organiseerden in de grotere Turkse steden, nadat het Ottomaanse leger ontwapend
was. Deze bevolkingsgroepen waren de ‘schuldigen’ van de verloren oorlog en aan
hen werd de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk verweten. Omdat de
Geallieerden voor interventie geen militaire middelen meer ter beschikking hadden,
stonden zij op 6 mei 1919, op aandringen van de Britse regering, aan Griekenland
toe om de orde te gaan handhaven in de gebieden waar de Griekse minderheden
geconcentreerd woonden en bedreigd waren, te beginnen in en rond Smyrna/ Izmir.
Ook Italië kreeg de vrije hand in het zuiden van Anatolië en mocht de twaalf
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zuidelijke Egeïsche eilanden – de Dodekanesos met als grootste Rhodos - die het al
in 1911 had bezet, inlijven. De achtergrond van deze toegeeflijkheid waren ook de
zorgen over de Italiaanse machtsexpansie. Italië zou volgens de Conventie van Saint
Jean de Maurienne van 26 april 1917 na de oorlog orde en rust mogen gaan
garanderen in het gehele zuidwesten van Turkije, een gebied van meer dan 100.000
km² tot aan een demarcatielijn van Bursa tot Adana. Maar in 1919 achtten de
Geallieerden een (Grieks) tegenwicht hier noodzakelijk omdat Russische steun was
weggevallen. Griekenland besloot nu echter om Italië te steunen en zodoende in ruil
daarvoor zijn eisen te kunnen verwezenlijken. Daarom besloot het op 14 mei zijn
aanspraak op de Dodekanesos archipel aan Italië af te staan. In feite betekende dit
dat een Turkse nationale staat de geografische grondslag werd ontnomen.
Griekenland kreeg op 6 mei 1919 toestemming Smyrna te bezetten. Griekse troepen
werden een week later met Geallieerde schepen overzee gebracht en namen een
ruim gebied om Smyrna heen onder hun gezag: hemelsbreed 225 kilometer langs
de kust, en van daaruit tot 150 kilometer landinwaarts. Het betrof een oppervlak
van 20.000 km² met ruim een miljoen inwoners, waaronder de Grieken, inbegrepen
de teruggekomen vluchtelingen, de helft vormden. Christenen, de Armeniërs
meegerekend, waren er zelfs in de meerderheid. Inmiddels verhief Griekenland het
gebied, naar zijn antieke aanduiding, tot de provincie Ionië. Omdat hier wel veel
maar toch slechts een derde van alle Turkse Grieken woonde, verwachtten de
Geallieerden dat het na een definitieve gebiedstoewijzing en in een uitwisseling met
Turken tot een Griekse bevolkingsconcentratie uit zou kunnen groeien, wanneer de
Turken er ingewisseld werden voor Grieken van elders. Het minderhedenprobleem
van Turkije zou dan zijn opgelost.80
De consolidatie van de nieuwe machtsverhoudingen verliep volgens beproefd
Balkan-scenario. Het Griekse leger bewapende de autochtone Ionische Grieken, en
organiseerde onder hen milities voor de ordehandhaving. Om de verdrijving op
gang te brengen, werd begonnen met standrechtelijke executies. Turkse notabelen,
ambtenaren en andere gezagshandhavers, en bij gelegenheid ook Joden, werden
geïnterneerd, en de moslimbevolking van stadswijken en dorpen werd uit haar
huizen gejaagd. Die huizen werden voor een groot deel na plundering afgebrand
om terugkomst van hun bezitters onmogelijk te maken. Tienduizenden Turken
zouden omkomen maar dan vooral na hun vlucht, ten gevolge van de epidemieën
die in de geïmproviseerde Anatolische opvangkampen uitbraken.
In een ultimatum van 19 juli 1920 verklaarden de Franse en Britse regeringen dat
zij in gebieden waar niet-Turken de meerderheid van de bevolking vormden niet
langer Turks gezag zouden aanvaarden. Dit uitgangspunt werd als volgt
geconcretiseerd in het Verdrag van Sèvres op 10 augustus. West-Thracië werd
definitief aan Griekenland toegewezen. Oost-Thracië mocht tot de Chatalja/
Çatalca-demarcatielijn tot vlak voor Istanbul door Grieken bezet blijven, tot een
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oplossing voor het gebied was gevonden, met name ook voor de internationalisering
en demilitarisering van de Dardanellen-zeestraat. De vilajet Smyrna/ Izmir moest
vijf jaar onder Grieks beheer blijven, waarna eventueel met een volksstemming een
beslissing over de staatkundige toewijzing zou vallen.
Een Jongturkse regering weigerde deze vrede te ondertekenen en besloot zich terug
te trekken in Ankara. Zij conformeerden zich aan een nationaal pact waarin een
volksstemming in West-Thracië en de teruggave van Oost-Thracië en Smyrna
geëist werd. Onder leiding van Mustafa Kemal (“Attatürk”) begon zij met
voorbereidingen voor een militaire confrontatie. In het definitieve Vredesverdrag
van Neuilly-sur-Seine op 29 november 1920, zouden de Geallieerden nog steeds
geen definitieve regeling hebben getroffen voor de Grieks-Turkse grenzen. De
Conferentie van Londen moest in februari en maart 1921 daartoe voorstellen
uitwerken: de zeestraten tussen Thracië en Anatolië als gedemilitariseerde zone
onder internationaal toezicht, in oostelijk Thracië een etnografisch onderzoek naar
de bevolkingsverhoudingen om de staatkundige toekomst te bepalen, en het
Smyrnagebied onder internationaal gezag van de Volkenbond voor een periode van
vijf jaar, opdat de verhoudingen er konden normaliseren en ook daar een
volksstemming de staatkundige toekomst kon gaan bepalen.81 Turkije eiste nu, in
het licht van deze voorstellen, het vertrek van alle Griekse invasietroepen uit deze
gebieden, voordat het dit verdrag wilde ondertekenen. Griekenland weigerde dit
ontwerp te aanvaarden, en liet in antwoord op de Turkse eis zijn leger verder in
Anatolië optrekken, om ‘de Grieken te bevrijden die in Anatolië woonden of
daarheen gedeporteerd waren, en waarvan velen door de Turkse autoriteiten onder
erbarmelijke omstandigheden geïnterneerd waren’. Van de kust trok een Griekse
expeditie zelfs 300 kilometer landinwaarts tot op 40 kilometer van Ankara. Deze
expansie leverde geen beheersbare terreinwinst op, leek weliswaar een succes, maar
putte de militaire middelen van Griekenland uit en zou zijn leger tot de ondergang
brengen.
Na al in maart begonnen geheime onderhandelingen besloot Frankrijk op 20
oktober 1921 tot een separate vrede met de Kemalistische regering, waarmee het
internationale draagvlak onder de vorige vredesontwerpen wegviel. In dit verdrag
werd aan Turkije de teruggave van de vilajet Smyrna/ Izmir en een groot deel van
Oost-Thracië toegezegd, indien de zeestraten gedemilitariseerd zouden blijven. Het
Turkse leger mocht zich dan gaan herbewapenen tot ‘vredessterkte’. Maar dat leger
werkte al aan zijn oorlogssterkte en had sinds 16 maart, de handen vrij gekregen
door het sluiten van een vrede met de Sovjetregering, die ook een strategische
rugdekking in het oosten verschafte.
De Franse manoeuvre maakte een nieuwe internationale conferentie noodzakelijk.
In februari en maart 1922 vond deze in Parijs plaats, en het resultaat conformeerde
zich noodgedwongen aan de Frans-Turkse overeenkomst. De Kemalistische
regering eiste nu echter een onmiddellijke terugtrekking van de Griekse troepen uit
Smyrna, voordat zij wilde tekenen. Dat gebeurde niet, en op 26 augustus 1922 werd
een goed voorbereide tegenaanval op het Griekse invasieleger ingezet, die het op 3
september tot een chaotische terugtrekking noodzaakte. De vluchtende Griekse
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troepen verwoestten op hun terugtocht tientallen door Turken bewoonde stadjes en
dorpen grondig, en moordden de Turkse bevolking ter plaatse uit. De Griekse
bevolking trok met het leger mee uit angst voor Turkse weerwraak.82
De ‘val’ van Smyrna
Smyrna kwam al op 9 september in Turkse handen, maar de haven bleef onder de
controle van een Geallieerde vloot die inscheping en overtocht van de
opeengehoopte tweehonderdduizend Turkse Grieken en Armeniërs enigszins kon
coördineren. Om de uittocht onder druk te zetten, staken de Turken de christelijke
wijken van de stad in brand, te beginnen met de Armeense, en zij brachten daarbij
in pogroms 30.000 Armeniërs en Grieken om het leven. 150.000 tot 200.000
Grieken en Armeniërs konden in aller haast nog levend de haven bereiken en de
stad op Geallieerde schepen verlaten.83
Nadat Griekenland op 11 oktober in de Conventie van Mudania 84aan Turkije
afstand moest doen van al zijn aanspraken op Oost-Thracië en Smyrna kon de
Vredesconferentie van Lausanne bijeengeroepen worden. Deze zou na ruim een
half jaar, op 24 juli 1923, tot de internationale bevestiging van de eerdere
overeenkomsten leiden, en de eerste internationale instemming met massale
etnische zuiveringen en bevolkingsuitwisselingen geven.
Statistisch overzicht
Voor de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog woonden nog ruim 2,1 miljoen Turkse
Grieken binnen de grenzen van het Ottomaanse Rijk. In Oost-Thracië en
Constantinopel (650.000), in de kustgebieden van de Egeïsche Zee en de Zee van
Marmara (800.000), en van de oostelijke Zwarte Zee (Pontië, met als centra Samsun
en Trebizonde/ Trabson, 550.000), langs de Middellandse Zeekusten met een
concentratie in Cilicië en als centrum Adana (50.000) en in het Anatolische
binnenland (50.000). Het is onduidelijk of in deze getallen ook de Griekstalige
moslims zijn opgenomen. Zij waren talrijk, vooral onder de Pontische en Anatolische
Grieken. De oorlogen hadden vluchtelingenstromen tot gevolg: 260.000 uit OostThracië en Constantinopel, 20.000 van de kust van de Zee van Marmara, 650.000 uit
Anatolië (Cilicië inbegrepen), 280.000 uit de Zwarte Zeekustgebieden (Pontië) en
60.000 uit Cappadocië. Los van deze tegen de Grieken gerichte gewelddadigheden
emigreerden ook 50.000 Grieken uit de inmiddels Sovjet- - Kaukasus en 12.000 van
de Krim en tenslotte uit Bulgarije 50.000. In Turkije bleven 340.000 over, de meesten
dat wil zeggen twee van de drie in Istanbul waar zij bescherming van het
vredesverdrag genoten.
Een gewelddadig lot overkwam overigens ook honderdduizenden Turken. Volgens
Turkse statistieken waren in 1912-1913 200.000 en in 1919-1922 één miljoen Turken
uit de westelijke oorlogsgebieden naar Centraal Anatolië gevlucht. De Turkse
overlevenden uit de Grieks-bezette gebieden die in 1922 weer Turks zouden worden
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- Oost-Thracië en de sandžak Smyrna/ Izmir - konden uiteindelijk in de herfst van dat
jaar weer terugkeren naar hun oorspronkelijke, maar nu verwoeste woongebied, waar
volgens de Turkse statistieken 140.000 woonhuizen, in de eerste plaats die van de
Grieken, afgebrand of ingestort waren. Met de hoofdstad Istanbul kreeg Oost-Thracië
in plaats van een dominant Griekse een bijzonder pluriforme bevolking.85 Een
Conventie ter zake deze verdrijvingen en uitwisselingen was op 30 januari opgesteld
en werd in het definitieve Verdrag van Lausanne op 24 juli 1923 achteraf
gesanctioneerd86. Voor de overgebleven Grieken in Turkije en voor de Turken in
Griekenland zou een uitwisselingsverdrag geformuleerd worden, dat naast een
ordelijk vertrek ook de verkoop van onroerend goed en de medeneming van
banktegoeden en roerende zaken regelde. Voor de meeste Griekse vluchtelingen was
dat uiteraard te laat. In feite werden zij met achterlating van hun bezittingen geruild
tegen Moslim vluchtelingen uit Griekenland. Maar de achtergeblevenen Grieken in
Turkije konden er nog wel van profiteren: 40.000 vertrokken nu uit Constantinopel,
40.000 uit Oost-Thracië en 95.000 uit Anatolië. Alleen in Constantinopel/ Istanbul
en op de Egeïsche eilanden Imbros/ Gökçeada en Tenedos/ Bozcaada kregen de
Grieken nog een internationaal beschermde status en die gold voor naar schatting
270.000 mensen. Elders in Turkije verdwenen de Grieken zo goed als geheel. In totaal
kwamen, met de vluchtelingen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog
meegerekend, tot 1926 1,3 miljoen Turkse Grieken uit Turkije in Griekenland aan.87
In de termen van Lausanne moesten nu ook 355.000 ‘Turken’ uit de Grieks geworden
delen van Macedonië, Epirus en Thracië verdwijnen. Ook de laatste moslims van
Kreta en de Egeïsche eilanden (met uitzondering van de in 1911 door Italië in bezit
genomen Dodekanesos) werden daarbij gevoegd, zodat het totaal op bijna 400.000
zou komen. Het waren niet alleen Turken in etnische zin, maar in ieder geval -Griekse minderheden, hebben tussen 1890 en 1923 binnen Turkije in zijn moderne
geografische omvang, het aantal christenen teruggebracht van 25% tot minder dan
5% van de staatsbevolking aan het einde van de jaren twintig en om aan het einde
van de eeuw tot nog geen 0,5% gereduceerd te zijn.88
Na de Tweede Wereldoorlog zouden de laatste restanten van de Fanarioten van
Istanbul en van de Assyrische christenen in het zuidoosten van Turkije onder druk
gezet worden om te vertrekken.
Christenen vormden voor de Eerste Wereldoorlog bijna een kwart van de bevolking
van het latere Turkije. Het eeuwenlange samenwonen had in het Ottomaanse Rijk
hybride etniciteiten gevormd van Turkssprekende orthodoxen en in grotere getale
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Griekssprekende moslims. Zij waren kosmopolieten die in het openbaar bestuur en
in het handels- en bankwezen een intermediaire rol speelden maar onder druk van
de moderne gedachten over volk en staat moesten kiezen voor een nationale
identiteit.
Na een halve eeuw en na de Cyprus-crisis, zouden ten gevolge van tegen hen
gerichte pogroms, de laatste orthodoxe Grieken uit Constantinopel/ Istanbul
vertrekken. Er wonen nu, na een eeuw, nog 70.000 ‘Armeniërs’ en 15.000 ‘Grieken’
voornamelijk in de grotere steden van westelijk Turkije, en van hen is meer dan de
helft moslim geworden. Na drieduizend jaar waren daarmee vrijwel alle Grieken
uit het oostelijk deel van Thracië en uit Klein-Azië verdwenen. Vermoedelijk zijn
dat er veel meer wanneer Grieks en Armeens als voorouderlijk etnisch criterium
toegepast zou worden.89
De moderne homogene natiestaat Turkije was in de hoofdstad van het Rijk definitief
in de plaats gekomen van de pluriforme Ottomaanse ‘veelvolkerenstaat’. Nog
slechts 0,2% van de Turkse staatsburgers is christen, en daarmee is hun percentage
in de 20ste eeuw tweemaal gedecimeerd. Turkije is van een multi-etnische
samenleving, zowel in religieus (97%) als in etnisch (90%) opzicht, de meest
homogene staat van het Midden-Oosten geworden, althans wanneer men de Turkse
overheid volgt in haar ontkenning van het bestaan van een etnische minderheid van
Koerden, minstens een vijfde deel van de bevolking. Ook het omvangrijke aandeel
van de geïmmigreerde Kaukasusvolken en Tataren in de bevolking van het huidige
Turkije is statistisch niet goed zichtbaar omdat zij zich wel als minderheid kunnen
laten registreren maar dat vaak nalaten, want zij zijn op de Turkse taal overgegaan
en cultureel geïntegreerd. Voornamelijk de recente vluchtelingen van de Balkan
laten zich nog als zodanig registreren. Niettemin zijn de hedendaagse Turken voor
een vijfde deel van Tataarse, Kaukasische, Albanese, Armeense, Griekse en
Slavische (Bosnische, Bulgaarse en Servische) afstamming.90
Etnisch bleven er in het nieuwe en soennitisch gedomineerde Turkije nog grote
verschillen bestaan, zoals ten opzichte van het deel van de bevolking dat tot
Koerdische stammen behoort en ten opzichte van religieus-etnische minderheden
als de heterodoxe Alevieten en Yezidi’s.

Bevolkingsbalans, 1912-1939
In totaal betrof in 1913 de gebiedsafstand op de Balkan door Turkije 78.700 km²,
het woongebied van 4,7 miljoen mensen, waarvan de helft moslim. De zuiveringen
zou bijna de helft van hen uit deze gebieden doen verdwijnen. En na de zuiveringen
heeft emigratie dit aantal opnieuw gehalveerd.
Griekenland
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In vooroorlogse aantallen kwam 34.600 km² na de Balkanoorlogen en de Eerste
Wereldoorlog onder Grieks gezag en zo werd het oppervlak van Griekenland met
een-derde vergroot. Hier woonden 1,8 miljoen mensen, en de Griekse
staatsbevolking groeide daarmee met een derde. Deze nieuwe staatsburgers waren
in meerderheid orthodox en voor een derde moslim. Die laatsten zouden op een
kleine minderheid na tien jaren weggezuiverd zijn. Van de orthodoxen stond een
minderheid onder het gezag van het Bulgaarse exarchaat, en daarvan werd de helft
verjaagd en de andere helft schikte zich onder het Griekse Patriarchaat en zij zouden
voortaan als nationale Grieken behandeld worden.
De bevolking van Griekenland groeide met de invasie sterk aan en kwam voor bijna
20% uit vooral berooide vluchtelingen te bestaan. De helft werd gevestigd in de
sinds 1912 en 1919 nieuw verworven provincies Zuid-Macedonië en West-Thracië,
waar de autochtone bevolking van moslims, Bulgaarse Macedoniërs en Thraciërs
grotendeels verjaagd was, en Griekse immigranten, een derde van de bevolking, in
deze noordelijke grensgebieden voor de demografische staatspolitieke beveiliging
konden zorgen. In 1912 had 45% van de toen 1,2 miljoen mensen tellende
bevolking van het nu Griekse deel van Macedonië uit etnische Grieken bestaan; na
het verjagen van de Turken en andere moslims en een deel van de exarchaatMacedoniërs, en met de vestiging van de Griekse vluchtelingen, was het etnischGriekse aandeel in Macedonië in 1926 tot bijna 90% gestegen. Westelijk Thracië,
Saloniki91 inbegrepen, met in 1912 een Griekse minderheid van niet meer dan een
kwart, was op dezelfde wijze voor driekwart Grieks geworden. Naast een grote
Joodse minderheid bleef hier ook nog een Turkse minderheid van aanzienlijke
omvang bestaan, minder uit tolerantie dan als een welbewust onderpand voor de
Griekse gemeenschap in Constantinopel/ Istanbul.92
Tweederde van de huidige Griekse bevolking van Macedonië en West-Thracië
stamt in de tweede, derde of vierde generatie af van vluchtelingen, grotendeels uit
Anatolië, die in het begin van de jaren twintig hierheen kwamen en als kolonisten
werden gevestigd in en bij dorpen en in stadswijken die door Turken en Bulgaren
verlaten waren.
Uit de Griekse annexaties van Epirus (Chameria), Macedonië en Thracië
verdwenen in en na de Balkanoorlogen vermoedelijk eveneens 100.000 moslims.
Pas bij de in Lausanne bepaalde bevolkingsuitwisseling van 1923 volgde de grote
meerderheid van 400.000 Griekse ‘Turken’ - Turken en Griekse moslims - waarvan
het getal bij verdrag is vastgesteld en dus als betrouwbaar mag gelden. Het totaal
voor de genoemde gebieden komt dan op een half miljoen. Ook na 1923 ging de
emigratie door van 13.000 ‘Turken’ uit de Griekse gebieden. Uit het noorden van
Griekenland - Grieks Macedonië en Thracië - vertrokken, tussen 1919 en 1926, nog
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eens 20.000 Bulgaarsgezinde Macedoniërs, na de 120.000 die sinds 1912 al
gevlucht of uitgewisseld waren.93
De in dezelfde periode uit Bulgarije, Oost-Thracië, Albanië en Servisch (weldra
Joegoslavisch) Macedonië definitief verdreven Grieken kunnen op 100.000 geschat
worden.
Bulgarije
De winsten en verliezen in landoppervlak en bewoners waren na de Balkanoorlogen
in 1913 voor Bulgarije: de afstand aan Roemenië van de zuidelijke helft van de
Dobroedzja met 280.000 inwoners, waarvan overigens een kleine minderheid
Roemeens was, en het in 1912 eerst veroverde Oost-Thracië - waar Bulgaren
overigens een kleine minderheid van nog geen tiende vormden - dat weer aan
Turkije moest worden teruggeven. Aan Bulgarije kwamen als troost een
Macedonische regio van 6.800 km² (Strumica), en het grootste deel van WestThracië 10.500 km², met een toegang tot de zee en een in min of meer gelijke delen
samengestelde bevolking van 250.000 Grieken, Turken en Bulgaren. Een groot deel
van deze etniciteiten vluchtte in het oorlogsgeweld naar veilige en onherbergzame
streken, maar keerde al voor de winter van 1913/14 terug. Alleen in het aan
Bulgarije toegewezen West-Thracië vond een definitieve zuivering plaats op een
verdragsmatig geregelde wijze. Het Verdrag van Constantinopel, dat Bulgarije en
Turkije op 27 september 1913 sloten, bepaalde dat een bilaterale bevolkingsruil zou
plaatsvinden om de gebieden langs de nieuwe grenzen in het nu staatkundig
verdeelde Thracië nationaal te zuiveren. Het Verdrag van Adrianopel/ Edirne
werkte deze ruil uit: 49.000 West-Thracische Turken tegen 47.000 Oost-Thracische
Bulgaren, op zodanige wijze dat ze elkaars huizen en bezittingen konden
overnemen, en zo aan weerszijden van de nieuwe grens voor een nieuwe, nationaal
betrouwbare bevolking zorgden.94
In het kader van deze ‘bulgarisering’ van de bevolking van West-Thracië werden
ook daar wonende Grieken uitgewezen, en met deze migraties zou de
oorspronkelijk Turks-Griekse bevolkingssamenstelling er een metamorfose
ondergaan: naast amper de helft - 100.000 - nog achtergebleven moslims woonde
er nu een meerderheid uit Oost-Thracië en Bulgarije afkomstige orthodoxe
Bulgaren.95 Voorlopig, want deze situatie zou na 1918 weer teruggedraaid worden.
Bulgarije behoorde tot de verliezers en moest zijn oorlogswinst inleveren met als
gevolg dat Bulgaren uit deze gebieden moesten verdwijnen en eerder verdreven
Grieken en Turken er konden terugkeren. Daarentegen zouden 50.000 Grieken de
Bulgaars blijvende Zwarte Zee kuststreken moeten verlaten.
Uit Bulgarije bleef in de gehele Interbellumperiode tot 1939 een constante stroom
van moslim-emigranten naar Turkije op gang, vooral uit de Deli Orman, aansluitend
op de zuidelijke Dobroedzja, waaruit in de jaren dertig 50.000 Turken vertrokken.
Volgens de Turkse immigratiestatistiek betrof in het Interbellum het totaal van
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immigranten uit Bulgarije 172.000. In de werkelijkheid waren de cijfers door
illegale grensoverschrijding hoger.96
Uit de Roemeense Dobroedzja/ Dobrogea waren na de annexatie van 1879 125.000
Roemeense kolonisten binnengekomen die de 25.000 Roemenen die er al woonden
aanzienlijk versterkten. In de jaren na 1879 vertrokken 85.000 van de 225.000
Turken en Tataren naar Turkije. Er volgden velen meer en voor de uitbraak van de
Eerste Wereldoorlog waren er nog maar 40.000 van hen achtergebleven. Nadat hun
gemeenschappelijke dorpsgronden in de jaren twintig als ‘grootgrondbezit’ werden
onteigend en verkaveld onder Roemeense immigranten verdwenen de meesten die
nog waren overgebleven. Uiteindelijk was in 2002 nog 4% van de bevolking van
Turks-Tataarse afkomst, als restant van de 54% in 1878. Overigens vertrokken ook
de ruim 44.000 Bulgaren volgens de afspraken bij het Verdrag van Craiova op 7
september 1940.97 Sinds de toewijzing van de gehele Dobroedzja aan Roemenië in
1919, waren uit het zuiden 35.000 Bulgaren vertrokken. Die dan weer in 1945
terugkwamen, toen het zuiden opnieuw aan Bulgarije was toegewezen.
In de Bulgaarse Dobroedzja/ Dobrudzha was voor de Eerste Wereldoorlog de helft
van de bevolking Bulgaars, maar toen Roemenië dit gebied in 1917 annexeerde en
mocht behouden nam het geringe aantal Roemenen met 71.000 toe van 2 tot 21%.
Terwijl deze Roemeense kolonisten binnenkwamen, moesten Bulgaren verdwijnen,
hoewel een aantal Bulgaren zich nationaal aanpasten. Bij het Verdrag van Craiova
moesten in 1940 ruim 100.000 Roemenen vertrekken en zij werden zo goed als
statistisch onzichtbaar: 0,3% in 2002. Zij werden vervangen door Bulgaren waarvan
er 60.000 uit het noorden kwamen.
De Turks-Tataarse meerderheid waren gevormd na hun verdrijving uit de zuidelijke
Oekraïne, maar na de Balkanoorlog (1877/8) sterk teruggelopen door massale
vlucht en sindsdien door emigratie. Was in 1910 nog 42% van de bevolking van
Turkse of Tataarse afkomst, na de Eerste Wereldoorlog verminderde dat tot 36%,
en in 2002 bleken er door emigratie 22% (40.000). De Griekse, Servische en
Bulgaarse verliezen liggen beduidend lager. Turkse gemeenschappen bleven op de
Balkan tot op heden wel in stand in de Dobroedzja, het Bulgaarse Rhodopegebergte,
Grieks Thracië en op de Italiaanse, later Griekse Dodekanesos eilanden.
Servië en Montenegro
Kosovo en Novipazar kwamen aan Servië en Montenegro. Macedonië werd tussen
Servië (later Joegoslavië) en Griekenland verdeeld. Servië kreeg in 1913 en 1919
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26.800 km² en verdubbelde daarmee zijn grondgebied met het dichtbevolkte
Kosovo en noordelijk Macedonië, die de staatsbevolking met tweederde - 2,3
miljoen - deed toenemen. Daarvan bestond iets meer dan de helft uit moslims,
merendeels Albanezen en Turken; de kleinere helft bestond uit voornamelijk
orthodoxe Macedoniërs onder het Bulgaarse exarchaat die, nu tot Serviër
gepromoveerd, onder het patriarchaat in Belgrado gesteld werden.
In de bevolkingsgetallen voor de betrokken gebieden komt de betrekkelijke waarde
van de Balkanstatistieken tot uitdrukking. De identiteiten Turk, moslim, Pomaak,
Roma overlapten elkaar voor zover de dragers ervan zich als moslim beschouwden.
Betrokkenen kozen afwisselend één van deze benamingen of werd zo’n benaming
toegeschreven op grond actuele en relevante politieke en rechtspositionele
afwegingen. Vaak ook omdat zij onder dreiging gedwongen werden voor het ene
of het andere te kiezen. Ook de staten die officiële volkstellingen doorvoerden
hadden zulke belangen, evenals de staten die opkwamen voor de belangen van wat
zij beschouwden als nationale verwanten, die hun bescherming verdienden of hun
belangen konden dienen. Behalve met manipulatie in de definities van de etnische
identiteiten, die dubbeltellingen met zich meebrengen, moet men rekening houden
met remigratie, en met een groot aantal van hun die ‘verdwenen’, dat wil zeggen
omkwamen bij etnische zuiveringen of bij vlucht. Als regel werden hun aantallen
in de officiële statistieken niet verwerkt.98
Turkije, gemeten naar het huidige grondgebied, met in 1914 nog een bevolking die
voor minstens 20% uit Griekse, Armeense en Assyrische christenen bestond,
zuiverde zijn staatsburgers tussen 1915 en 1925 zodanig dat er nog maar enkele
procenten niet-moslims overbleven en het land in moderne zin een homogene
natiestaat was geworden, althans wanneer de identiteiten van Turk en moslim aan
elkaar gelijk worden gesteld. De hoofdstad Istanbul had inmiddels zijn plurietnische karakter verloren met een kleine christelijke meerderheid die voornamelijk
en in gelijke mate uit Grieken en Armenen bestond.
De moslim-immigranten in de republiek Turkije (Oost-Thracië en Anatolië) hebben
haar nationaal-religieuze karakter gehomogeniseerd, maar ook de cultureel etnische
heterogeniteit tijdelijk versterkt. De som van aantallen gevluchte, verdreven en
geëmigreerde Turken komt dan ook bij benadering overeen met de officieel door
de Turkse autoriteiten geregistreerde immigranten van ruim 0,8 miljoen uit de
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Balkan en 0,2 miljoen uit de Kaukasus. Velen, wellicht honderdduizend moslims,
en naar schatting een vijfde van hun totale aantal, vertrok maar kwam niet aan.99
Aan het einde van de 20ste eeuw gaven 2,5 miljoen Turken - 7 % van de
staatsbevolking - nog steeds hun oorspronkelijke Balkan of Kaukasus-achtergrond
als hun etnische identiteit in de volkstellingen aan. Van die Balkan-etniciteiten
waren 300.000 Tataren, 100.000 Pomaken en 55.000 Albanezen het omvangrijkst;
van de Kaukasus-etniciteiten met ruim een miljoen, gold dat de Tsjerkessen. De
Krim-Tataren en Azeri (Azerbeidzjanen) werden niet apart geteld omdat zij sterk
geïntegreerd zijn en hun taal Turks is, maar zij zouden met enkele
honderdduizenden het totaal in de buurt van 3 miljoen kunnen brengen.100 Recent
kwamen hier enkele honderdduizenden moslims bij die in de afgelopen twee
decennia voor de burgeroorlogen uit Bulgarije en Joegoslavië en uit Syrië en Irak
naar Turkije vluchtten, en het totaal nu minstens op zeker op 3 miljoen brengen.101
Overzicht
Het was in het Interbellum de opgave van de Balkanstaten om deze grote aantallen
‘volksgenoten’ te integreren in hun staatsgemeenschappen, te zorgen voor hun
huisvesting en werkgelegenheid. En daarnaast om de immense materiële schade
van drie achtereenvolgende oorlogen te repareren, en het verlies van zeer vele
dienstplichtige en burgerslachtoffers - gemiddeld een tiende van de staatsbevolking
- te verwerken en te compenseren met nabestaandenpensioenen.
In het Interbellum hebben de Balkanstaten sterke nationale gemeenschappen
opgebouwd door in hun onderwijs boven alles nationale doctrines als morele
waarden en politieke werkelijkheden te laten overdragen, en hun ambtelijk apparaat
te selecteren op nationale loyaliteit. De binding aan de staat werd vergroot door de
ambtenarij beschikbaar te stellen voor de persoonlijke carrières van een nationaalgetrouwe kaste, en door bevolkingszuiveringen door te voeren die grond en
goederen confisqueerden en posities vrijmaakten voor de nationale loyalisten. De
staatsveiligheid werd daarmee vergroot omdat irredentistische aanspraken van
buurlanden op hun staatsgebied op deze wijze hun etnografische legitimatie
verloren. Bulgarije is uiteindelijk de verliezer gebleven. De aanspraken op etnischBulgaars gebied in de Dobroedzja, Thracië en Macedonië verloren tussen 1912 en
1921 hun legitimiteit, ook al zouden zij tijdelijk in de Tweede Wereldoorlog
herleven. Bulgarije koos de zijde van de verliezende partijen en werd na de oorlog
zelf verliezer tegenover Griekenland en Servië. Servië werd daartegenover winnaar
met de annexatie van Noord en Midden-Macedonië waarvan de bevolking tot
Serviër werd gepromoveerd. Griekenland kreeg grote gebiedswinst langs de
Egeïsche Zee door annexatie van Zuid-Macedonië en West-Thracië maar
overspeelde zijn hand tegenover Turkije, door ook te streven naar annexatie van
Oost-Thracië en de Egeïsche kusten van Anatolië. De rekening van deze overmoed
kregen de Turkse Grieken te dragen en de enige ‘winst’ was dat met hen als
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berooide vluchtelingen nu de kolonisatie en graecisering van Macedonië en
westelijk Thracië bedreven kon worden.
De fixatie op etnografische zuiveringen als oplossing voor de problemen van de
staatkundige consolidering op de Balkan en in Klein-Azië, heeft in economisch
opzicht veel schade berokkend aan het hele gebied en aan alle staten. Hun
economieën berustten sinds eeuwen op een etnische arbeidsdeling en, hoewel deze
haat en nijd opriep tussen de volkeren, en vooral afgunst ten opzichte van de
Griekse en Armeense minderheden met hun economisch bemiddelende en
lucratieve positie in handel, bankwezen en communicatie, was deze etnoeconomische structuur toch de basis van de staatseconomie en bood zij
perspectieven voor groeiende welvaart. Na de zuiveringen moest zij echter op een
nieuwe grondslag gevestigd worden, en om te beginnen enorme kapitaalsverliezen
gaan opvullen. Daarin is niet één van de betrokken staten in het Interbellum
geslaagd, en hier is dan ook een oorzaak te vinden voor de grote achterstand die de
zuidelijke Balkan op economisch gebied nog altijd, na een eeuw, heeft in te halen.
De persoonlijke verliezen kwamen altijd voor rekening van de verdreven
bevolkingen die - als zij de zuiveringen hadden overleefd - alleen konden hopen dat
zij ten koste van lotgenoten in een uitwisseling compensatie zouden krijgen. Anders
bleven zij op regeringssteun aangewezen. Voor Griekenland schiep de enorme
toevloed van Grieken uit Turkije een amper te dragen financieel probleem, maar
hun assimilatie zorgde ook voor een culturele en economische dynamisering. De
welvarende Klein-Aziatische elite was verder ontwikkeld dan het gemiddelde
niveau van de Griekse burgerij en had veelal op tijd maatregelen getroffen voor het
wegsluizen van hun kapitaal. Zakelijke relaties bleven voortbestaan en werden
vanuit Griekenland opnieuw uitgebouwd. De materiële aderlating voor Turkije was
zeer ingrijpend en de prijs waarmee de nationaal-religieuze homogeniteit en de
politieke stabiliteit werden gekocht is voor dat land hoog geweest. Dat vergrootte
zijn culturele afstand tot Europa na 1923 aanzienlijk.
In de volgende tabel is het proces van natie- en staatsvorming in
bevolkingsaantallen weergeven in de oorlogs- en interbellumperiode, waarin de
Balkanstaten hun huidig nog geldende geografische begrenzingen vonden, de
nationale verzelfstandiging van de provincies van Joegoslavië meegerekend.
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Tabel 1.

Etnische verdrijvingen, evacuaties en uitwisselingen op de zuidelijke
Balkan in de oorlogen en het Interbellum, 1912-1941
Albanezen

Grieken

Bulgaren incl. Turken* Roemenen**
Macedoniërs
(Aromoenen)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit: Turkije
1.700.000
70.000
Roemenië
Rusland/Sovjetunie

60.000

Servië/Joegoslavië***

10.000

Griekenland
Bulgarije

100.000
80.000

160.000

90.000

80.000

100.000

150.000

70.000

300.000

75.000

70.000

510.000
350.000

25.000

Albanië
10.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Totalen
100.000
1.860.000
450.000 1.350.000* 250.000**
*)

De cijfers van moslimvluchtelingen en emigranten (Turken, Albanezen, Pomaken) zijn het
minst betrouwbaar; zij omvatten door definitievaagheden vele dubbeltellingen en laten
‘wilde emigratie’ buiten beschouwing.
**) Roemenen en Koetzowalachen, ook wel: Aromoenen genoemd, uit Servië en Bulgarije,
Macedonië en Epirus.
***) De uit Joegoslavië verdwenen ‘Turken’ zijn hier opgenomen voor de periode 1912-1970.
Toelichting.
De staatsgebieden zijn aangegeven in hun omvang op het moment van de zuivering, onder de staat
die daarvoor verantwoordelijk was. Meer dan eenmaal verdreven groepen zijn alleen bij hun eerste
zuivering geteld. Bijvoorbeeld: de na 1920 tegen Bulgaarse Grieken geruilde ‘Griekse’ Bulgaren
waren eerder (1913) tegen Turken geruilde ‘Turkse’ Bulgaren, en zijn dus in de tabel in de rij Turkije
geplaatst.
De getallen zijn van sterk verschillende kwaliteit, en wijken daarin af van de preciezere gegevens
die we in het vervolg van deze studie over de bevolkingen van de Midden-Europese staten nog zullen
geven. In het algemeen moeten door de primitieve ambtelijke registratie in de Balkanlanden brede
marges aangenomen worden. Veel vluchtelingen werden nooit geregistreerd. Ook moet rekening
gehouden worden met velen die eerst in oorlogsgeweld vluchtten, en als zodanig wel werden
geregistreerd, maar later toch weer terugkeerden. De grootste verstorende factor is het nietregistreren van de slachtoffers van de zuiveringen. Deze kunnen alleen herleid worden uit het
verschil tussen de aantallen van de betrokken groep, voor en na de zuiveringen, en bedragen een
vijfde tot een derde van het totaal. Militaire sterftecijfers en sterfte ten gevolge van geweld tegen
burgers kunnen in de cijfers niet onderscheiden worden.
De indeling van de ‘gezuiverden’ in etnische categorieën is vaak dubieus. Etnografen hanteerden
verschillende definities om etnische identiteit vast te stellen, en waren daarbij vaak bevangen door
staatspolitieke overwegingen. De Griekse statistiek telde allen die onder het patriarchaat van
Constantinopel ressorteerden als ‘Grieken’. De Turkse statistiek registreerde en alle moslims als
‘Turken’. Pas later zou in de zelfregistratie van de Turkse staatsburgers aan hen de mogelijkheid
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gegeven worden zich etnisch te onderscheiden. De meerduidige uitleg van het begrip ‘Turk’ maakte
dat een aantal moslimgroepen van etnisch niet-Turkse origine daarin opgenomen werd: Albanezen,
Bulgaren (Pomaken), Serviërs (Bosniaken) en Zigeuners, en kleinere groepen Tataren,
Koetzowalachen c.q. Aromoenen, Macedoniërs en Grieken. De aantallen in de kolom ‘Turken’
bevatten dan ook voor een deel groepen die in de andere kolommen thuishoren, maar waarvan een
cijfermatig onderscheid alleen speculatief zou kunnen zijn. Dubbeltellingen kunnen niet uitgesloten
worden.
De gegevens over de Grieken en Bulgaren benaderen daarentegen wel een hoge mate van exactheid.

11. Zuiveringen voorafgaand en in en na de Tweede Wereldoorlog, 1939-1945
Dobroedzja en Bessarabië (Moldavië)
In 1940 besloot Roemenië, naast de nog te beschrijven uitwisseling van de
Bulgaren, ook de rest van de ‘Turken’ uit de Dobroedzja en Bessarabië te
verwijderen: 75.000 waarmee hun totaal op 160.000 terug ging. In plaats van de
vertrokken Turken en Bulgaren werden nu tienduizenden Roemeense kolonisten
naar de Dobroedzja en Bessarabië gestuurd.102
Opdat Roemenië en Bulgarije ieder hun eigen helft van deze landstreek nationaal
zouden kunnen homogeniseren, regelden beide staten een uitwisseling. 100.000
Roemenen uit het zuidelijk, nu Bulgaars geworden deel, tegen 63.000 Bulgaren uit
het noordelijk, Roemeens blijvende deel. Bij die uitwisseling konden ze elkaars
woonplaatsen innemen, en ook nog eens gebruik maken van de door ‘Turken’
verlaten dorpen. Maar op 7 september van dat jaar herannexeerde Bulgarije, met
Duits-Italiaanse steun, de zuidelijke Dobroedzja (zie verder Hoofdstuk V, § 10) en
moesten de Roemeense kolonisten het zuiden weer verlaten.
Ruslandbulgaren, in de 19de en eeuw als kolonisten in de Oekraïense kuststreken
en op de Krim gevestigd, na vertrek van de Tataren. 30.000 waren voor 1940 al
grotendeels uit de Sovjetunie vertrokken.103
In 1940/41 kwamen ruim 50.000 van de 178.000 in de Boedzjak104 geconcentreerde
Bessarabische Bulgaren naar hun voorouderlijk ‘stamland, terug.
Bessarabië/Moldavië werd in het Hitler-Stalinpact aan de Sovjetunie overgelaten
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De Boedzjak (Budžak) bestaat uit de zuidelijkste districten van het voormalige Bessarabië, in de
19de eeuw bevolkt door Bulgaren, Duitsers, Oekraïners, Joden, Roemenen en religieus-dissidente
Russen (Oudgelovigen, staroobrjadtsy). De oorspronkelijke bevolking bestond er uit Tataren.
Oudgelovigen vluchtten hierheen om het gezag van de Russische staatskerk te ontgaan. Van 1484
af stond het gebied onder een toleranter Ottomaans staatsgezag. Na 1812 werd het gebied Russisch
en na de verdrijving van de meeste Tataren en Turken werd het ingericht als een modelkolonisatiegebied, wat de multi-etnische bevolkingssamenstelling verklaard. In 1921 werd het met
overig Bessarabië aan Roemenië toegevoegd en in 1940 werd het door de Sovjet-Unie geannexeerd.
Bessarabië werd toen en definitief na de oorlog in 1945 een ASSR onder de naam Moldavië, met
uitzondering van de Boedzjak die in de Oekraïense provincie Odessa werd ondergebracht. Dat bleef
gehandhaafd na de soevereiniteitsverklaring van Moldavië in 1991. In de gehele Sovjet-periode zijn
grote aantallen bewoners van verschillende etniciteiten naar Siberische republieken gedeporteerd en
door Russen en Oekraïners vervangen.
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en hier wonende Bulgaren en Roemenen wilden de collectivisering van hun land
niet afwachten. De Duitsers evenmin en zij werden in 1939/40 bij het MolotovRibbentrop-pact geëvacueerd en gecompenseerd met land en bedrijven ten koste
van Polen in het kader van het Generalpan Ost.105 Na 1945 en opnieuw na 1990
kregen achtergebleven Bulgaren de gelegenheid om te emigreren.
In de tsaristische tijd woonden een half miljoen mensen van Griekse afstamming
voornamelijk aan de kusten van de Zwarte Zee. Ruslandgrieken waren nazaten van
19de eeuwse kolonisten en handelaren die uit het Ottomaanse Rijk en in aan moslims
tegengestelde richting vertrokken naar de door Rusland veroverde kustreken van de
Oekraïne, de Krim en de Kaukasus (met name Georgië en Armenië). Emigratie
vond plaats tijdens de revolutionaire woelingen van 1905 en vond zijn hoogtepunt
tijdens de onteigening en sovjetisering na 1918. De grote meerderheid van degenen
die bleven werd in de Sovjetperiode gerussifceerd. Nog 200.000 noemden zich
‘Griek’ en daar weer de helft van sprak nog Grieks. Na 1945 vond opnieuw
emigratie plaats tegenover immigratie van communisten uit Griekenland. Sinds
1989 is een gestage uittocht gaande en er wonen nog 60.000 Grieken op gebied van
de voormalige Sovjetunie.106
Macedonië en Thracië
Bulgarije verwierf als Duits bondgenoot in april 1941 territoriale genoegdoening in
West-Thracië ten koste van Griekenland, en in Macedonië ten koste van Servië. Dit
was een herhaling van de situatie zoals ze tijdens de Eerste Wereldoorlog had
bestaan en ze zou, evenals toen, van tijdelijke aard zijn. 90.000 Grieken en enkele
tienduizenden Serviërs vluchtten uit de annexatiegebieden. Hun plaatsen werden
ingenomen door ruim 120.000 Bulgaren, voor een deel Macedoniërs die na de
Eerste Wereldoorlog van hier vertrokken waren. In de loop van 1944 moesten ze
met de terugtrekkende Bulgaarse troepen weer verdwijnen, en kwamen de Grieken
en Serviërs terug.
De Italiaanse vazalstaat Albanië annexeerde in 1941 Kosovo, Novipazar en het door
Albanezen bewoonde westen van Macedonië, en verjoeg daar 170.000 Serviërs en
Macedoniërs.107
Bosnië en Kosovo
Na de Duits-Italiaanse invasie van Joegoslavië, in april 1941, werd het land
verdeeld: om te beginnen Slovenië in een Duits en een Italiaans deel, Kroatië werd
een zelfstandige, met Bosnië-Hercegovina en vergrootte, republiek, maar Dalmatië
en Hercegovina kregen daarbinnen een Italiaanse en Bosnië een Duitse bezetting.
Aansluitend mocht Italië ook van Albanië en Kosovo een protectoraat maken. In al
deze gebieden waren het Serviërs die, als dragers van het verslagen Joegoslavische
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militaire en staatsgezag, het gelag moesten betalen van twee voorafgaande decennia
onderdrukking. Voor zover ze van Joegoslavische landhervormingen hadden
geprofiteerd werden ze in Kroatië van hun grond verjaagd door ustaše, fascistische
milities. Ambtenaren vluchtten en in totaal zochten een kwart miljoen Serviërs een
heenkomen in Servië, dat overigens door Duitse troepen was bezet. Enkele
tienduizenden kwamen bij razzia’s om het leven. 200.000 achtergebleven Serviërs
werden in Kroatische concentratiekampen opgesloten die een op de vier niet zou
overleven. 240.000 werden Kroaat door zich tot het rooms-katholicisme te bekeren
en hun namen aan te passen om daarmee hun leven te redden. 30.000 Joden en bijna
evenveel Roma overleefden de fascistische republiek niet. In Bosnië bewapenden
de Duitsers Bosniaken om zich tegen Joegoslavische partizanen en Servische
nationalisten te beschermen. Nog altijd onvoldoende geverifieerde aantallen
omgekomenen - burgers en vooral militanten - vermelden voor de oorlogsperiode
1941-1945 250.000 voornamelijk door Kroaten en Duitsers gemaakte Servische
slachtoffers, 150.000 voornamelijk door Serviërs gemaakte moslim-slachtoffers, en
80.000 voornamelijk door moslims gemaakte Servische slachtoffers.108
Na de terugtrekking van de Duitse militaire macht zouden in de loop van 1944 deze
annexaties niet langer beschermd zijn. De Italiaans-Albanese en Bulgaarse
autoriteiten en hun medestanders trokken zich terug uit deze gebieden, en de
vluchtelingen, voor zover nog in leven, kwamen terug. Het herstel van de
Joegoslavische staatseenheid ging gepaard met een gewelddadige en ook selectieve
afrekening met degenen die actief hadden meegewerkt aan de staatsterreur van de
fascistische regimes in Kroatië, Bosnië-Hercegovina en Servië, en met de Italiaanse
bezettingsautoriteiten in Istrië, zuidelijk Slovenië, Dalmatië, Hercegovina, of de
Duitse bezettingsautoriteiten in noordelijk Slovenië, in Servië en Bosnië, met de
Bulgaarse autoriteiten in Macedonië of met de Italiaanse en Albanese autoriteiten
in Kosovo. In totaal kwamen bij massale standrechtelijke executies of door geweld
en verwaarlozing in interneringskampen, 45.000 Kroaten, 10.000 Slovenen, 4.000
Bosniaken en 2.000 nationalistische Serviërs om in de eerste twee naoorlogse jaren
onder verantwoordelijkheid van partizanen en Joegoslavische autoriteiten.
Vertegenwoordigers van deze volken geven een drie tot viermaal hoger aantal op.109
In de eerste plaats werd de politieke en kerkelijke leiding van de Kroaten,
Hongaren, Albanezen, Italianen en Volksduitsers berecht en geëxecuteerd, voor
zover zij met de bezettende Italiaanse en Duitse machten had samengewerkt.
Hoewel de grenzen moeilijk zijn te trekken tussen politieke en etnische zuiveringen
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mag aangenomen worden dat etnische en religieuze criteria meer dan evenredig ook
een rol gespeeld hebben in zulke politieke afrekeningen. Grote aantallen
vluchtelingen keerden na de installering van een Joegoslavische eenheidsregering
in 1945 terug, zij het lang niet altijd naar hun oorspronkelijke woongebied.
Daartegenover, om de vereffening voor gepleegde misdaden in de burgeroorlog te
ontgaan, zochten de daders en hun verwanten in het buitenland een goed
heenkomen. Minstens honderdduizend nationalisten en fascisten, maar ook
liberalen, sociaaldemocraten en klerikalen, gesplitst naar nationaliteit, wisten
Joegoslavië op tijd te verlaten, en stichtten vele, elkaar als regel bestrijdende,
organisaties. De voornaamste groepen waren die van de Servische četniks in Italië,
de Servische sociaaldemocraten in Frankrijk, en de Kroatische ustaši in Duitsland
en Canada.110 Sindsdien zijn de hier genoemde aantallen slachtoffers van de
burgeroorlog en de ‘pacificatie’ in het collectieve geheugen blijven leven en zij
motiveerden de tweede Servisch-Kroatische en Bosnische burgeroorlog, een halve
eeuw later, die men als een historische afrekening kan zien voor wat in 1945 in een
afgedwongen vrede werd opgelegd.
De Holocaust op de Balkan
De Joodse gemeenschappen hebben op de Balkan niet wezenlijk bijgedragen tot de
natievorming en geen eigen plaats als nationale minderheden ingenomen in de
politieke staatsgemeenschappen. Zij bleven religieus-etnische minderheden die
nauwelijks werden toegelaten tot het proces van de nationale herleving en dat ook
niet nastreefden. Hun lot werd tot de Tweede Wereldoorlog niet getroffen door
etnische zuivering maar door isolatie en discriminatie. De dreiging van genocide
bestond tijdens de oorlog in verschillende mate naar gelang de relatie die de staat
waarin zij woonden had met de Duitse macht. Moesten zij leven onder een Duitse
bezetting of een militair regime dat met Duitsland collabeerde, zoals in Kroatië,
Servië en Griekenland, dan betekende dat deportatie naar vernietigingskampen.
Van de 16.000 Servische Joden kwamen negen van de tien op die wijze om. Van
de 40.000 Kroatische en Bosnische Joden werden 25.000 door Kroatië geïnterneerd
in kampen die de meesten niet hebben overleefd. Dat was ook het geval met alle
7.000 Kroatische Joden die aan de Duitse SS werden uitgeleverd.
De Joden in Griekenland en dan in het bijzonder de grote gemeenschap in de stad
Thessaloniki werden in razzia’s opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd waar
weinigen overleefden. In de Duits-bezette gebieden zoals Macedonië en Kreta
werden ze in 1943 gedeporteerd en in de Italiaans-bezette gebieden zoals Dalmatië
en Albanië gebeurde dat na maart 1944, toen het gezag daar door Duitsland was
overgenomen. Van de 77.000 Griekse Joden werden meer dan 50.000 gedeporteerd
en kwamen weinigen terug.111
Van de 48.000 Bulgaarse Joden bleven de meesten in leven, ten dele onder de hoede
van de orthodoxe kerk. Bulgarije was tot de herfst van 1944 dan wel een
bondgenoot van de As-machten maar wilde zich niet conformeren aan de Duitse
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Judenpolitik. behalve in de bezette gebieden van Macedonië en Thracië waar
20.000 geïnterneerd en aan SS-autoriteiten overgedragen werden.
Roemenië bevond zich weliswaar in dezelfde situatie maar voerde een eigen
antisemitisch programma uit dat voor een deel van de Roemeense Joden gericht was
op hun ‘eliminatie’. De Roemeense fascisten van de IJzeren Garde (Garda de Fier)
waren in dat opzicht even radicaal als de SS en voerden al in 1941 pogroms uit met
standrechtelijke executies van enkele tienduizenden Joden.112 De burgerlijke
rechten waren in de voorgaande jaren opgeheven voor Joden, hun
beroepsuitoefening werd verboden en door arbeidsplicht vervangen, hun bedrijven
en bezit geconfisqueerd. Gedwongen verhuizing naar getto’s was de laatste stap
voor de 320.000 oorspronkelijk Roemeense Joden113, waarvan er uiteindelijk
220.000 nog in leven waren bij de komst van de Russische bevrijders in 1944.
De 280.000 Joden in de, in 1941 met Duitse steun door Roemenië, geherannexeerde
gebieden114 waren ten dode opgeschreven. Na binnenkomst van het Roemeense
leger lieten in razzia’s van Roemeense speciale gendarmes (Esalon Special) 70.000
Bessarabische en Boekovina-Joden door massa-executies het leven. Velen wisten
te vluchten naar de Sovjetunie maar 150.000 werden onderweg ook in razzia’s
opgepakt en naar Roemeense kampen in Transnistrië gestuurd. Meer dan de helft
stierf daar door ziekte en ondervoeding.
Een groot deel van de 165.000 Transsylvaanse Joden woonde in het gebied dat door
Hongarije in 1942 werd geherannexeerd. Nadat het gezag er in oktober 1944 was
overgenomen door de Hongaarse Pijlkruisers (nyilasok) en de SS werden in korte
tijd 135.000 Joden in razzia’s opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Weinigen
zouden terugkeren.
Dit lot overkwam ook de helft van de 400.000 Joden die woonden in Hongarije
binnen zijn vooroorlogse grenzen. Zij hadden tot die tijd, zij het onder verlies van
burgerrechten, hun bestaan kunnen rekken. De extreem-fascistische
machtsovername kreeg na maart 1944 gevolgen omdat de gezagshandhaving in
oktober gedeeld moest gaan worden met de SS. Razzia’s en standrechtelijke
executies door Hongaarse Pijlkruisers kostten 50.000 Joden het leven. Joden buiten
Boedapest werden geïnterneerd en vervolgens door de SS naar Auschwitz
Het begin van de grootschalige Roemeense ‘Jodenjacht’ vond plaats tussen 26 juni en 6 juli
194l, met het pogrom in de stad Iași, waar tussen de tien en vijftienduizend Joden (een derde van
hun aantal) vermoord werden, naar aanleiding van een Sovjet-luchtbombardement. Wiesel 2008:
126.
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afgevoerd, maar in de hoofdstad konden velen onderduiken en vooral daar hebben
135.000 tot het einde van de oorlog kunnen overleven.115
Na de oorlog zouden van de overgeblevenen negen op de tien in Roemenië en de
helft in Hongarije emigreren onder de druk van herlevend antisemitisme.

12. Zuiveringen na de Tweede Wereldoorlog, 1945Voor de etnische n nationale zuivering van Duitsers en Italianen uit Slovenië en
Kroatië, zie Hoofdstuk VII.
Tussen 1945 en 1964 dwong de Joegoslavische overheid 89.000 Albanezen om
Kosovo te verlaten en zich in andere deelstaten te vestigen. Daartegenover werden
61.000 Serviërs in Kosovo ‘gedetacheerd’. Dat bracht het niet-Albanese
bevolkingsaandeel in deze provincie op 25%. Deze bevolkingsverschuivingen
waren deel van een bewuste etno-politiek die ten doel had om de volken van
Joegoslavische te vermengen.
Hongaren uit Transsylvanië, 1944-1946, 1980-1990
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Geallieerde kringen geopperd dat een
verdeling van Transsylvanië tussen Hongarije en Roemenië, in combinatie met een
bevolkingsuitwisseling, beide staten een zodanig etnisch homogeen karakter zou
bezorgen dat ook hun onderlinge vijandschap zou oplossen. Deze geruchten
droegen bij tot het snelle besluit van Roemenië om op 23 augustus 1944 Sovjetbondgenoot te worden. Transsylvanië kwam in de komende maanden onder militair
Sovjetbestuur en bleef dat tot 6 mei 1945. Toen vond de overdracht van het
openbare gezag aan Roemenië plaats, maar niet dan nadat uitgebreide
minderhedenrechten aan de Hongaren waren gegarandeerd. Op deze wijze
verplichtte de Sovjetunie ook Hongarije aan zich, wat voor dat land op 14 mei 1955
de weg naar de Raad voor wederzijdse economische bijstand (Comecon)
vergemakkelijkte. Niettegenstaande de socialistische broederschap vertrokken
daarna toch 30.000 Hongaren naar Hongaars staatsgebied, om aan de Roemeense
repressie te ontkomen.116
De verscherpte minderhedenpolitiek onder het regime van Nicolae Ceaușescu had
tussen 1980 en 1990 ook grote gevolgen voor de Hongaarse minderheid. Een
megalomaan
hervestigingsen
concentratieprogramma
voor
de
plattelandsbevolking
(plattelandssystematiseringsprogramma)
ruimde
in
Transsylvanië veel van hun dorpen op, vernietigde hun sociale structuren, en dwong
de bewoners zich samen met Roemenen in ‘agro-industriële steden’ te vestigen.
Daarvoor werden ‘onrendabele dorpen’ afgebroken. In deze periode verdwenen
80.000 Roemeense staatsburgers naar Hongarije, waarvan 60.000 etnische
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Hongaren. De uittocht ging daarna op kleinere schaal voort, en vloeide na 1992
samen met enkele duizenden Hongaren die uitweken voor de nationalistische
politiek van de Slovaakse regering, welke ingezet werd na de afscheiding uit
Tsjechoslowakije, als een versterking van de nationale basis van deze nieuwe
staat.117
Turken uit Joegoslavië
Joegoslavië had in juli 1938 een overeenkomst met Turkije gesloten voor 150.000
uit te wijzen Joegoslavische ‘Turken’, maar de oorlog zou tussen die afspraak en de
uitvoering ervan komen. Na de oorlog verscholen zich in de periode van de
vervolging van collaborateurs veel Turken in andere etnische identiteiten, maar in
1953 gaven zich bij de volkstelling toch weer 260.000 Joegoslavische staatsburgers
als ‘Turk’ op om van uitwisselingsovereenkomsten te kunnen profiteren. De
naoorlogse Joegoslavische volkstellingen geven grote verschuivingen te zien tussen
Albanezen, Macedoniërs en Turken. Om hun kans te verhogen aanspraak te maken
op een plaats in het uitwisselingsverdrag met Turkije gaven veel Albanezen zich als
Turk op. In 1953 hebben volgens Joegoslavische bron 80.000 moslims het land
verlaten, maar volgens Turkse bron zijn er in dat jaar bijna tweemaal zoveel 150.000 - in Turkije aangekomen.
Tot 1959 hebben nog eens 104.000 ‘Turken’ Joegoslavië verlaten, waaronder ook
Albanezen en Slavische moslims die alleen met een Turkse identiteit een
uitreisvisum konden krijgen. Tot 1970 volgden er nog eens 50.000. Tijdens de
Bosnische en Kosovaarse burgeroorlogen heeft in het laatste decennium van de 20ste
eeuw de rest Joegoslavië verlaten.118
Bulgaren en moslims uit Griekenland en Joegoslavië, 1945-1950
Ondanks dat in 1945 alle oorlogsannexaties op de zuidelijke Balkan ongedaan
werden gemaakt, deed de Sovjetunie toezeggingen aan Bulgarije om westelijk
Thracië te mogen behouden, wanneer het zou toetreden tot de Comecon en het
Warschaupact. De communistische partizanen die grote delen van NoordGriekenland - het Macedonische en West-Thracische platteland - tussen eind 1946
en begin 1949 in handen hadden, kregen daarom voor hun strijd steun vanaf
Joegoslavisch en Bulgaars staatsgebied. Hun Slavo-Macedonisch Nationaal
Bevrijdingsfront (Slavjanomakedonski Narodnoosloboditelen Front, SNOF)
verenigde de verschillende nationale en communistische milities en ontregelde het
Griekse staatsgezag in de grensgebieden, herstelde de minderhedenrechten voor de
Bulgaars- en voor de Turkssprekenden, en vond dan ook vooral in die
bevolkingsgroepen zijn lokale bases, maar vond ook steun bij de Griekse
communisten. De guerrilla tegen het Griekse leger zou 700.000 mensen tijdelijk uit
hun dorpen verdrijven, en volgens Bulgaarse bronnen 70.000, volgens Griekse
200.000 het leven hebben gekost. Nadat de Sovjetunie en de communistische
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buurstaten hun steun introkken, en de opstand verliep, kon Griekenland zijn
staatsgezag in juli 1949 herstellen.119
De communisten moesten nu de rekening betalen. Tot 1950 vertrokken er 90.000
voorgoed over de grens; voor ieder de helft etnische Grieken en etnische SlavoMacedoniërs. 60.000 gingen naar Joegoslavië en 30.000 naar Bulgarije. Daarnaast
werden de laatste Albanezen uit zuidelijk Epirus (de Chameria) uitgewezen
vanwege hun steun aan de communisten. Van de 40.000 vertrok een ruime helft
naar Albanië, en emigreerden de overigen voornamelijk naar Amerika.120
Al deze vluchtelingen en emigranten verloren hun staatsburgerschap en hun
eventuele bezitsrechten bij het verlaten van het Griekse staatsgebied. Aan de
achterblijvers werd voorlopig de toegang tot openbare ambten en het verwerven
van grond ontzegd. Vervolgens bleef een culturele discriminatie van de etnisch nietGriekse restbevolking tot op heden bestaan. Hun aanwezigheid als nationale
minderheid wordt door de Griekse autoriteiten ontkend, en het tegenspreken van
die officiële ‘werkelijkheid’ wordt nog steeds als opruiing tegen de openbare orde
beschouwd. Sinds 1953 is het gebruik van andere talen dan de Griekse en het dragen
van andere namen dan Griekse wettelijk verboden.
Griekenland erkent geen cultureel-etnische maar alleen religieus-etnische
minderheden. Dat laatste geldt niet de orthodoxe parochies die allen onder gezag
van het Atheense patriarchaat zijn geplaatst. Dit repressieve klimaat heeft sindsdien
bijgedragen tot de omvangrijke emigratie uit Noord-Griekenland naar Duitsland en
Amerika.121
Moslims uit Bulgarije, 1950-1952, 1968-1979 en 1984-1991
Tussen 1945 en augustus 1950 emigreerden 53.000 Turken uit Bulgarije naar
Turkije. Op 10 augustus 1950 gaf de Bulgaarse regering etnisch-Turkse
staatsburgers de mogelijkheid om op onbeperkte schaal een uitreisvisum aan te
vragen. 154.000 maakten daarvan gebruik, maar tot eind 1952 liet Turkije er niet
meer dan 102.000 toe, omdat de opvangmogelijkheden uitgeput waren.122
Na een nieuw uitwisselingsverdrag van 22 maart 1968 vond een massale uittocht
plaats van 50.000 Bulgaarse Turken, het begin van een stroom die aan zou zwellen
tot een totaal van 130.000 in 1979. In 1984 begon een drastische
bulgariseringscampagne, welke uitging van de nationale these dat alle moslims in
Bulgarije naar afkomst Bulgaren waren, wier voorouders in het verleden onder
Turkse dwang waren bekeerd. Op nieuwe identiteitskaarten, die tussen november
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1984 en april 1985 door de Bulgaarse staatsburgers moesten worden aangenomen,
nadat hun oude kaarten ongeldig waren verklaard, was aan deze ‘Turken’ hun
‘oorspronkelijke’ Bulgaarse familienaam toegewezen. Weigering om deze te
aanvaarden werd met ontslag uit werkkring en eventueel met gevangenisstraf
bedreigd.
Tegelijk werd een verbod uitgevaardigd op onderwijs in het Turks. Zelfs het
spreken van Turks in het openbaar, het uitgeven van Turkstalige publicaties en het
spelen van Turkse muziek viel onder de verbodsbepalingen. De overheid sloot de
moskeeën die tot dusver in gebruik gebleven waren, om redenen van ‘restauratie of
herinrichting’, en verbood islamitische godsdienstoefeningen. Ook maakte zij een
begin met een gedwongen verspreiding van de Turkse bevolking uit haar
concentratiegebieden naar etnisch-Bulgaarse streken.
Demonstraties riepen op grote schaal politiegeweld op, wat weer aanleiding gaf tot
het barricaderen van dorpen en steden. Deze geweldsspiraal lokte ten slotte de inzet
van het leger uit. Tientallen Turken kwamen in gewelddadige confrontaties om, en
duizenden werden gevangen gezet. Inmiddels waren al internationale protesten luid
geworden en opende de Bulgaarse regering de gelegenheid om naar Turkije te
emigreren. In de jaren 1989 en 1990 verlieten 370.000 Turken Bulgarije. Na de val
van het communistische regime werd de discriminerende wetgeving opgeheven, en
konden de emigranten terugkeren. In de loop van 1991 maakten 155.000 daarvan
gebruik maar kozen 215.000 ervoor in Turkije te blijven .123
Griekse en Turkse ‘bevolkingsuitwisselingen’, 1945-1950 en 1955-1964
In de naoorlogse periode waarin Noord-Griekenland door een burgeroorlog werd
geteisterd en na afloop waarvan de communisten het land verlieten, besloten ook
50.000 Griekse Turken tot vertrek. Daartegenover zette Turkije 20.000 Grieken,
een laatste restant van de eerder omvangrijke Griekse gemeenschap, onder druk om
te emigreren. Na anti-Griekse pogroms als reactie op gewelddadigheden tegen de
Cypriotische Turken zouden tussen 1955 en 1964 40.000 Grieken uit Istanbul
vertrekken. Dat was de helft van het al sterk ingekrompen restant van de Fanarioten,
die onder het ancien régime voor de Balkanoorlogen, nog ruim een derde deel van
de bevolking van de hoofdstad hadden gevormd. Ook de Grieken op de eilanden
Ténedos/ Bozcaada en Imbros/ Gökçeada verloren hun minderheidstatus. Zij
verdwenen toen hun staatsburgerlijke rechten feitelijk buiten werking werden
gesteld en steeds meer Turkse immigranten de ruimte gingen innemen die vrijkwam
met overheidsbenoemingen, en door onteigeningen en beperkingen van
bedrijfsvoering.124
Grieken uit Albanië
Vertrek van Albanese staatsburgers werd na de installering van een communistisch
regime niet toegestaan. Kleinere aantallen Grieken vluchtten uit noordelijk Epirus.
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In 1967 werd alle religieuze activiteit verboden en daarmee verdween een laatste
houvast voor de Griekse minderheid. Haar aantal werd officieel nog op 40.000
gesteld en in Griekenland op 200.000 geraamd. In dat laatste aantal waren dan ook
de voorheen gegraeciseerde Albanezen begrepen. Die historische graecisering werd
ongedaan gemaakt door Grieks onderwijs te verbieden en zelfs het gebruik van de
taal in het openbaar te bestraffen. Na 1976 werden deze maatregelen weer ongedaan
gemaakt. En na de val van het regime vertrok een groot deel van de Griekse
minderheid.125
Grieken uit Egypte, 1950-1956
In de jaren vijftig, en vooral na de Suez-crisis (1956) vertrokken 70.000 Grieken uit
Egypte. De helft van hen vormde de, sinds de Oudheid bestaande, Griekse
gemeenschap in het vanouds kosmopolitische Alexandrië. Een nieuw Egyptisch
nationaal élan liet voor deze geprivilegeerde elite geen plaats meer in het streven
naar een Arabische natiestaat.
Cypriotische verdeling, 1956 en 1974
Op Cyprus streefden Griekse extreem-nationalisten sinds de jaren dertig openlijk
en met toenemend geweld naar enosis: aansluiting van het eiland bij Griekenland.
Na de oorlog werd hun houding steeds onverzoenlijker, en kwam de Turkse
minderheid - een vijfde deel van de bevolking en over het gehele eiland verspreid steeds meer in de verdrukking. Zij was sinds 1878, toen Cyprus onder Brits
protectoraat kwam, door emigratie in een eeuw afgenomen van een derde tot een
vijfde deel van de bevolking.
Ook sociaal en geografisch hadden de twee nationaliteiten zich gaandeweg door
segregatie en concentratie in eigen dorpen en stadswijken steeds sterker van elkaar
gescheiden. Toen het eiland in 1959 tot soevereine republiek werd uitgeroepen,
bleken beide bevolkingsgroepen niet in staat de politieke en bestuurlijke macht
democratisch te delen. Provocerende gewelddadigheden van de Nationale
Organisatie van Cypriotische Strijders (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston,
EOKA) kwamen eind 1963 tot een uitbarsting waarbij 24 Turkse dorpen in brand
werden gestoken en 20.000 Turken op de vlucht sloegen.
Teneinde hen bescherming te geven en herhaling van het geweld te voorkomen
besloot Turkije militair te interveniëren. Toen vervolgens onder Britse en VN-regie
voorgestelde samenlevingsregelingen nieuw geweld niet konden voorkomen
stuurde Turkije op 15 juli 1974, nadat de EOKA een coup had gepleegd, een
invasieleger naar het eiland. Dat bezette het noordelijke deel, ruim een derde van
het eiland, en joeg vrijwel alle daar wonende 180.000 Grieken op de vlucht. De in
het zuidelijke deel wonende Turken ondergingen nu hetzelfde lot: 50.000 werden
naar het noorden gedreven. Op 13 februari 1974 riepen de Cypriotische Turken een
sindsdien internationaal niet erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus (Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) uit. De deling van het eiland is inmiddels feitelijk
bestendigd, onder andere door de massale immigratie, anders gezegd: kolonisatie,
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van Anatolische Turken, die de autochtone Cypriotische Turken in het noordelijk
deel inmiddels getalsmatig hebben overschaduwd - 90.000 tegenover 70.000 - maar
die tezamen met hen de Turkse onevenredig grote territoriale aanspraak op een
derde van het eiland willen legitimeren.126 De gebeurtenissen op Cyprus leidden in
Istanbul tot pogroms tegen het laatste restant van de Grieken van Constantinopel.
Na 1974 vertrokken 40.000 van hun en bleven er nog slechts enkele duizenden over.
Binnen een periode van 80 jaar is van wat eeuwenlang de relatief grootste etnische
gemeenschap van Istanbul/ Constantinopel was zo goed als niets meer
overgebleven. Ook de talrijke Armeniërs verdwenen en de stad werd voor het eerst
in zijn bestaan homogeen Turks. Daarna vormden zich Koerdische en ArabischSyrische gemeenschappen als nieuwe islamitische minderheden.
Roemeense Duitsers
Nadat tussen 1967 en 1978 80.000 Roemeense Duitsers waren geëmigreerd naar de
Bondsrepubliek in het kader van bilaterale verdragen, stelde Roemenië in dat laatste
jaar als voorwaarde een uitreisgeld van D.M. 8.000 per persoon. De Bondsrepubliek
besloot dit bedrag te betalen, waarna de uittocht gestaag voortging met 10.000 tot
15.000 emigranten per jaar. Terwijl tussen 1980 en 1990 150.000 Roemeense
Duitsers emigreerden, waren dat er in 1990 alleen al 120.000, nadat de instorting van
de communistische staatsorde een vrije uittocht mogelijk had gemaakt, en geruchten
over een komende sluiting van de BRD-grenzen paniek had veroorzaakt. Tussen
1991 en 1993 vlakte de uittocht af met nog 50.000 emigranten. Daarna liep ze sterk
terug. De Duitstalige gemeenschap in Roemenië - Saksen in Transsylvanië en
Zwaben in het Banaat - die in 1940 nog 800.000 mensen telde, is na zeven resp. drie
eeuwen tot op enkele tienduizenden verdwenen.127
Joegoslavische burgeroorlog in Kroatië
Het uiteenvallen van Joegoslavië had grote gevolgen voor de etnische diversiteit
van de bevolking van deze laatste multinationale staat in Midden-Europa. De
burgeroorlog speelde zich af tegen de achtergrond van de strijd die Kroaten,
Serviërs en Bosniaken met elkaar hebben gevoerd tijdens de Duitse en Italiaanse
bezetting van 1941 tot 1945. De onderling strijdende volken werden toen bewapend
door de bezetters, die Kroaten en Bosniaken als bondgenoten kozen tegenover de
Serviërs. In het naoorlogse Joegoslavië is deze onderlinge strijd onvoldoende
verwerkt terwijl zij traumatische betekenis moet hebben gehad voor degenen die de
oorlog meemaakten en hun nakomelingen. In die zin was het ook de een taboe op
de afrekening van een historische erfenis. Dat taboe verviel in 1989 na de
gewelddadige ontbinding van de Joegoslavische federale republiek, toen de oude
rekeningen konden worden vereffend.
In Kroatië, dat zijn soevereiniteit uitriep werd de aanzienlijke Servische
minderheid - 600.000 mensen - in 1995 grotendeels weggezuiverd. Te beginnen in
mei en augustus, toen 80.000 Serviërs uit Slavonië, waar zij een minderheid van
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een kwart van de bevolking vormden, werden verdreven naar Noord-Bosnië. In het
zuidwesten van Kroatië werd in 1991 de Republiek van de Servische Krajina
(Repoeblika Srpska Krajina, RSK) door de regionale Servische meerderheid
uitgeroepen tot onafhankelijke staat; de 170.000 daar woonachtige Kroaten
verdreven en 250.000 Serviërs bleven maar de herovering door het Kroatische leger
dreef in augustus en september 1995 200.000 Krajina-Serviërs op de vlucht.
Daarvan kwam de helft - 118.000 - pas terug nadat zij internationale garanties
hadden gekregen. In 2001 bleken er nog 201.000 Serviërs in Kroatië te wonen, een
derde van het vooroorlogse aantal. De terugkomst onder internationale garantie
bleek vaak tijdelijk. Omdat zij niet in een vijandige omgeving wilden leven
verkochten velen hun bezit en vertrokken weer. De van Serviërs gezuiverde
gebieden in Kroatië zouden opvangregio’s worden voor de in totaal 250.000
verdreven of gevluchte Kroaten uit Bosnië-Hercegovina en de Vojvodina. Na een
eerste opvang vertrokken ook zij vaak weer na verkoop van hun via de overheid
verkregen onroerend bezit.128
Na de verdrijvingen, zo men wil uitwisselingen, is Kroatië daarmee nu een vrijwel
homogene, dat wil zeggen voor meer dan 95% Kroatische natiestaat geworden.129
Joegoslavische burgeroorlog in Bosnië-Hercegovina
Nadat de Bosniaken en Kroaten op 1 maart 1992 een onafhankelijke multinationale
staat Bosnië hadden uitgeroepen en de Serviërs daartegen in het geweer waren
gekomen, barstte een burgeroorlog in deze voormalig Joegoslavische staat uit die
in de loop van drie jaren 2,2 miljoen Bosniaken verdreef uit hun woonplaatsen. De
Serviërs waren met hun controle over het Joegoslavische leger het best bewapend
en konden het grootste gedeelte van het gebied in handen krijgen en ook in handen
houden. Twee miljoen Bosniaken vluchtten naar het buitenland of trokken zich
terug in de weinige Bosnische gebieden die zij onder hun controle hadden weten te
houden. Serviërs zorgden dat zij wegkwamen uit door Bosniaken of Kroaten
gecontroleerde gebieden naar Servië of naar de nieuw gestichte Servisch-Bosnische
Republiek, die gebieden onder Servische controle omvatte waarin weldra 90% van
de niet-Servische bevolking definitief weggezuiverd zou worden. Dat ging gepaard
met massamoorden. De uiteindelijke cijfers zijn nog steeds niet bekend omdat
enkele tienduizenden slachtoffers nooit werden gevonden. Voorlopige getallen
geven met verschillende berekeningen aan dat ruim honderdduizend mensen
omkwamen. Daaronder waren 70.000 militanten: in meerderheid 40.000 slecht
bewapende Bosniaken. Ook onder de 35.000 burgerslachtoffers waren Bosniaken
met 26.000 in de meerderheid. Ongeveer 15.000 vrouwen uit deze etnische groep
werden door Servische militanten verkracht.130
Na afloop van de gewelddadigheden heeft zich onder internationaal gezag volgens
het Dayton akkoord op 14 oktober 1996 een staat gevormd, de facto bestaande uit
twee deelstaten: een Republiek van Bosnië en Herzegovina met onderscheiden
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Bosnische en Kroatische districten, en een Servisch-Bosnische Republiek die zich
zonder internationale instemming als onafhankelijk beschouwt. De nieuwe grenzen
komen verregaand overeen met de etnisch gezuiverde gebieden zoals ze na de
verdrijvingen zijn ontstaan. De gevluchte Bosniaken zijn deels in het buitenland
gebleven en wanneer zij terugkeerden vaak niet naar de gebieden gingen die zij
verlieten en die nu onder Servische controle staan. De gevluchte Serviërs gingen
naar Servië, met name naar de Vojvodina waar zij de plaatsen in namen van
verdreven Hongaren, of zij concentreerden zich in hun eigen niet-officiële
Bosnische republiek waar door moslims en Kroaten verlaten onroerend bezit kon
worden verkregen. De Kroaten bleven grotendeels in hun woongebieden binnen de
Bosnische republiek en dan vooral in Herzegovina. In feite heeft een grootschalige
bevolkingsuitwisseling plaatsgevonden met als gevolg een samenvallen van
etnische en bestuurlijke grenzen. Een miljoen Bosniaken hebben zich uit Servisch
gecontroleerd gebied teruggetrokken in gebieden onder gezag van de deelstaat
Republiek van Bosnië en Herzegovina. 150.000 Serviërs hebben zich evenzo
teruggetrokken uit Bosniak en Kroatische gebieden naar het gebied van de
zogenaamde Servisch-Bosnische Republiek. Ook dit was een etnische zuivering en
uitwisseling waarvan de getallen echter nog niet zijn te berekenen. Vast staat wel
dat de bevolking van geheel Bosnië en Hercegovina sinds 1990 is afgenomen met
van 4,2 naar 3,2 miljoen inwoners.
Joegoslavische burgeroorlog: Kosovo/ Kosova
Sinds 1974 werd de bestuurlijke status van Kosovo als Servische autonome
provincie ontmanteld. Het in grote meerderheid door Albanezen (Kosovaren)
bewoonde gebied kwam stapsgewijs onder rechtstreeks bestuur van het centrale
staatsapparaat in Belgrado. Dat begon met de opheffing van de provinciale
autonomie in 1989 en bracht de al langer bestaande Albanese onvrede tot uitbarsting
in lokale demonstraties en opstanden. Deze breidden zich uit naarmate de culturele
en onderwijsrechten werden gereduceerd en Servisch als bestuurstaal en
onderrichtsmedium ging gelden. In de jaren negentig escaleerde het geweld onder
invloed van de naburige Bosnische burgeroorlog en toen in maart 1998 een Servisch
militair bewind het burgerlijke bestuur overnam en zijn gezag met geweld vestigde,
was ook in Kosovo een burgeroorlog feit geworden. Lokale massamoorden werden
door Albanese milities en het Servische leger gepleegd en brachten een kwart
miljoen Serviërs, 50.000 Roma en 20.000 Montenegrijnen, en 1,3 miljoen
Kosovaren op de vlucht. Pas nadat een open conflict tussen de interveniërende
NAVO en Servië was uitgebroken en Servië aan deze overmacht moest toegeven
kon, na ondertekening van een voorlopig vredesverdrag (akkoord van Rambouillet,
in februari 1999), de balans opgemaakt worden: omgekomen waren 11.000
Albanezen en 2.000 Serviërs; seksueel geweld was vooral tegen naar schatting
20.000 Albanese vrouwen begaan. In de komende jaren zou 90% van de gevluchte
Kosovaren terugkeren en daarnaast 30.000 van de 250.000 gevluchte Serviërs.
Terwijl zij in 1990 nog 15% van de bevolking uitmaakten, is hun aantal nu tot
beneden de 2% gezakt, wat betekent dat er 230.000 zijn weggebleven. De
overgeblevenen leven in enkele bewaakte enclaves en in de autonome
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grensgemeente Noord-Mitrovica. De cijfers voor de andere etnische groepen zijn
nog onvoldoende bekend om getalsmatig weer te geven.131.
Joegoslavische burgeroorlog in de Vojvodina/ Vajdaság132
De beperking van de provinciale autonomie in de jaren zeventig en tachtig was de
oorzaak van de emigratie van 80.000 Hongaren naar Hongarije. Het uitbreken van
de burgeroorlog en het ontstaan van een front in 1991/2 leidde tot de verwoesting
van de in meerderheid door Kroaten bewoonde stad Vukovar in het westen van de
provincie en een massamoord op haar inwoners. 50.000 Kroaten, de helft van hun
totaal, vertrokken na 1991 onder druk van de Servische overheid die hun huizen in
beslag nam voor een kwart miljoen Servische vluchtelingen, waaronder 120.000 uit
de Kroatische Krajina.133
Tussen 1990 en 2000 vluchtten 50.000 Hongaren en ook in het decennium daarop
vertrokken er weer 40.000. De Vojvodina-Hongaren, na de Tweede Wereldoorlog
nog de grootste bevolkingsgroep, zijn gehalveerd tot onder een kwart miljoen. Deze
verschuivingen hebben voor Servische immigranten plaats geschapen en de kleine
Servische bevolkingsmeerderheid nog verder vergroot.134
Joegoslavische burgeroorlog: Balans
In het verloop van de Joegoslavische burgeroorlog zijn naar schatting 3 miljoen
mensen van huis en haard verjaagd, en van de overlevenden is nog steeds het
grootste deel niet teruggekeerd omdat hun woongebied in een voor hun etnisch
vijandige regio ligt. Hoewel alle partijen op grote schaal wreedheden begingen en
standrechtelijk executies uitvoerden, concentratiekampen inrichtten en met
executiepelotons de weerbare mannen van de ‘tegenpartij’ decimeerden, zijn de
moslims hierbij het meest slachtoffer - van vooral Servische milities - geworden.
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Dat is ook het geval wat betreft de buitensporig hoge aantallen verkrachtingen die
de verdrijvingen begeleidden en waarover de schattingen uiteenlopen van 20.000
tot 50.000.135
De uiteindelijke bestuurlijke en staatkundige verkaveling van Joegoslavië heeft
nieuwe geografische staatkundige eenheden opgeleverd met een etnisch
verregaand gezuiverd karakter. Het is zeer waarschijnlijk dat twee miljoen mensen
definitief uit hun woonplaatsen zijn verdreven, en dat een kwart miljoen is
omgekomen. Precieze aantallen zijn nog niet te berekenen omdat tienduizenden
zijn ‘verdwenen’, omgekomen en niet gevonden of ambtelijk na hun vlucht niet
geregistreerd, maar bij benadering zijn 250.000 Kroaten, 600.000 Serviërs en een
miljoen Bosniaken definitief het slachtoffer geworden van etnische zuivering, in
totaal twee miljoen, waarvan 5% om het leven kwam, voor meer dan de helft
waren dat gesneuvelde militanten.
De Sovjetunie en haar opvolgers: Russische Federatie en Oekraïne
In de Sovjetunie vertrokken na 1990 enkele tienduizenden Hongaren uit de sinds
1945 ingelijfde Karpathen-Oekraïne. Emigratie kwam ook op gang onder andere
Balkanminderheden in de Sovjetunie, zoals onder de voor 1990 officieel
geregistreerde 360.000 Sovjet-Grieken, 380.000 Sovjet-Bulgaren en 120.000
Sovjet-Roemenen. Daaraan kunnen worden toegevoegd: 70.000 Sovjet-Finnen en
Sovjet-Polen, officieel 1,1 miljoen, volgens Poolse ramingen twee tot vier maal
zoveel. Dat maar kleine aantallen uit deze etniciteiten naar het land van hun
voorvaderen vertrokken - in Griekenland werden bijvoorbeeld in 1990 en 1991
30.000 immigranten uit de Sovjetunie opgenomen - is ook een gevolg van hun
verregaande mate van russificering. Etnisch gemengde gezinnen waarvan een
partner behoord tot de nationaliteit van de republiek waarin zij woonden, spraken
voor de helft Russisch. Dergelijke gemengde gezinnen buiten die republieken
spraken in zeer grote meerderheid Russisch, waarbij dat aantal opliep bij
nationaliteiten zonder eigen republiek tot ver boven de 90% zoals in de gemengdJoodse en gemengd-Duitse gezinnen. Minstens de helft van deze ‘Sovjetminderhedennationaliteiten’ sprak inmiddels alleen Russisch of Oekraïens; van de
Duitsers 52%, van de Polen 69%, van de Joden 87%.136
Van de 2 tot 2,5 miloen Ruslandduitsers (sinds 1920 Sovjetduitsers) mochten
80.000 de Sovjetunie in de jaren 1970-1990.verlaten. Na 1989 waren zij vrij om te
emigreren en daarvan maakten honderdduizenden gebruik zodat hun aantal in 1997
nog 1,3 miljoen omvatte. De eindbalans kan nog niet opgemaakt worden, maar de
uittocht zal afzwakken omdat minstens de helft van hen slechts een Duitstalige
ouder heeft of in een inmiddels gerussificeerde familie leeft.137
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13. De eindbalans: een Balkan van gezuiverde natiestaten
Op de zuidelijke Balkan, Joegoslavië in het laatste decennium niet meegerekend,
hebben alleen al in de 20ste eeuw, gerekend voor alle betrokken etniciteiten en
nationaliteiten, zuiveringen plaatsgevonden van in totaal tussen de vier en vijf
miljoen mensen, in een gebied met een bevolking van aanvankelijk 15 miljoen
inwoners. Statistisch moest één op de drie huidige inwoners van deze staten dus in
1990 beschouwd worden als uit de buurstaten ‘weggezuiverd’, of als afstammeling
van etnisch ‘gezuiverde’ voorouders die vanuit die buurstaten gevlucht,
uitgewisseld of gedeporteerd zijn.
Naast de Joden, waren Turken en Grieken de door etnische zuiveringen zwaarst
getroffen groepen. Deze volken vormden in dit gebied ook het meest
kosmopolitische en geografisch wijdst verspreide element. Zij waren de basis van
een pre-nationale en multi-etnische orde die door het staatsnationalisme
fundamenteel is vernietigd om te eindigen in een grootschalige staatsgeografische
herverkaveling bestaande uit mono-nationale eenheden.
Wanneer we ons beperken tot de zuidelijke Balkan en Anatolië komt het totale
aantal weggezuiverde Grieken en Turken voor elk van deze naties voor de 20ste
eeuw uit op twee, respectievelijk anderhalf miljoen.
In zuidelijk (Grieks-) Macedonië en in westelijk (Grieks-) en oostelijk (Turks-)
Thracië en in de (tussen Bulgarije en Roemenië verdeelde) Dobroedzja is de
oorspronkelijke bevolking zelfs grotendeels verdwenen en vervangen door
staatsnationaal ‘zuivere’ bevolkingsgroepen, die op hun beurt weer van elders
verdreven waren. Raymond Detrez geeft een treffend beeld van de gevolgen van
deze ingrijpende etnische zuiveringen, een beschrijving die zich in het vijfde
decennium van de 20ste eeuw in overig Midden-Europa op nog veel grotere schaal
zou gaan herhalen, en die in het afgelopen decennium, in Joegoslavië, het enige
overgebleven multi-etnische Balkangebied, haar slotacte onderging. De
spreekwoordelijke Balkan zal zich daarmee herschapen hebben in een nationaal
homogeen herverkaveld landschap, een navolging van de West-Europese
natiestaten. In de Balkan “werden miljoenen mensen uit het land gezet, waar zijzelf
en hun voorvaderen geleefd hadden [...]. Met hen verdwenen daar ook hun taal,
hun literatuur, hun muziek, hun geestelijke cultuur. Duizenden monumenten
kerken, moskeeën, graftomben, hele stadswijken werden gesloopt [...], omdat ze
zich aan de verkeerde kant van de (nieuw getrokken staats-) grens bevonden.
Namen van steden, dorpen, bergen, rivieren en streken in de talen van die
(verdreven etnische) minderheden werden verboden en vervangen door namen in
de “nationale taal” om elk spoor van de ander uit te wissen. Dat was de prijs [...],
die elk Balkanvolk aan zijn buren betaald heeft voor zijn recht op een eigen,
nationale staat. Dat is ook de prijs die elk Balkanvolk op zijn beurt van zijn buren
geëist heeft in ruil voor hun recht op een eigen staat. Samen hebben ze een einde
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gemaakt aan het bestaan van een rijke en erg verscheiden beschaving, de hybride
van Europese en Oosterse elementen die de Balkancultuur geweest is.” 138
Het primair religieuze karakter van de zuiveringen geeft aan dat de godsdienst de
basis voor de etniciteit vormde, en niet, zoals elders in Midden Europa de taal.
Nationale emancipatie vond op de Balkan haar basis in godsdienst en kon pas plaats
vinden in een religieus gezuiverd milieu. Een bijzonder maar toch veelzeggend
voorbeeld daarvan vormt de verdrijving van Turkssprekende orthodoxen
(Karamanlides) uit Anatolië en Griekssprekende moslims (Vallahadhes en Giritli)
uit Griekenland, van Slavischsprekende moslims (Gorani) uit Macedonië en van
Slavischsprekende (Pomaken) uit Thracië en Bulgarije
De Balkan geeft het historisch eerste en meest complete beeld van de negatieve
vervorming van het nationale staatsconcept. De ontwikkelingsgang begon onder
een etnisch pluriforme bevolking die in een veelvoud aan familie- en clanverbanden
leefde, in lokale gemeenschappen, en een op directe steun en bijstand gevestigde
identiteit ontwikkelde. De heersers van het Ottomaanse Rijk poogden deze
bevolking in vrede onder hun gezag te houden door ze langs de scheidslijnen van
deze belangengemeenschap rechten te geven en plichten op te leggen. Daarvoor
werd de godsdienst als principe genomen om moslim-staatsonderdanen met
volledig staatsburgerschap te onderscheiden van christen-staatsonderdanen met
beperkt staatsburgerschap.
In de eerste helft van de 19e eeuw echter begonnen stedelingen, intellectuelen,
waaronder vooral geestelijken, handelaren en fabrikanten te streven naar een
maatschappelijke reorganisatie die hun belangen diende, en dat waren in ieder geval
belangen die op een wijdere dan lokale schaal gevestigd waren. We zouden hen en
de historie tekort doen door te beweren dat zij ‘naar de mode van de tijd’ voor het
grootschalige concept van de natie kozen, maar de tijd liet hen weinig andere ruimte
over. In Europa, waar zij hun steun zochten, was dit concept inmiddels een
onbetwistbaar staatsvormend principe en de grondslag voor internationale
verdragssluitingen geworden. De definitie van de natie, haar criteria en haar
grenzen moest op de Balkan echter nog beginnen, en de nationaal leidende elites
poogden ze zo breed mogelijk te projecteren in de culturele pluriformiteit van in
taal en godsdienst verwante bevolkingsgroepen. In een concurrerende wedloop
werd de bevolking ‘gemobiliseerd’ voor de ene of de andere natie. De definitieve
keuze moest na uitroeping van staatssoevereiniteit en na vestlegging van grenzen
bevestigd worden.
De decennia die aan de val van het Ottomaanse Rijk voorafgingen en door nationale
guerrilla’s werden beheerst, kregen een voorlopig besluit in de twee
Balkanoorlogen van 1912/13. Toen vielen de traditionele en steeds minder
beschermende sociale kaders weg zodat de bevolking zich uit lijfsbehoud
gedwongen zag om een nationale keuze te maken. In omstreden gebieden was dat
in de periode van heen en weer trekkende legers en bendes een wisselende en vaak
een verkeerde keuze. Wat voor de ene oorlogspartij een goede keuze was en
bescherming opleverde, werd door de tegenstander als verraad opgevat en
gewelddadig afgestraft. Waar zulke rivaliserende nationale legers elkaar
afwisselden, werd de bevolking door het ene dan wel de andere uitgemoord. Op zijn
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best werd ze verjaagd, en verloor ze haar bezit. In de Eerste Wereldoorlog werden
de vredesregelingen echter weer betwist en deels ongedaan gemaakt. Dit ging ten
voordele van Bulgarije en ten koste van Servië, Griekenland en Turkije. Daarna
werden ze hersteld volgens de bepalingen van 1913 en met zuiveringen en
uitwisselingen geconsolideerd. Opnieuw, in de Tweede Wereldoorlog, werden
grenswijzigingen doorgevoerd, ten gunste van Bulgarije en Albanië en ten koste
van Servië, Turkije, Roemenië en Griekenland. Maar dit waren frontlinies die
herhaaldelijk verschoven werden en na drie jaar ophielden te bestaan.
Voor de bevolking was de nationale keuze een riskante zaak van levensbelang
geworden. Een ‘goede’ keuze bepaalde haar kansen op overleving en behoud of
verwerving van bezit. Onderling éénsgezind kon zij op basis van etnische identiteit
en organisatie het daarmee overeenkomende nationale leger uitnodigen haar te
beschermen. Om die keuze veilig te stellen verjoeg of vermoordde zij degenen in
de lokale gemeenschap, die andere keuzen maakten. Zo werd elke nationale keuze
beladen met angst en haat, en riep zij scheidingen op in het dagelijks leven die
identiteit en solidariteit van komende generaties zouden blijven bepalen.

14. De Krim en de Kaukasus
14a. Voorspel, 1780-1830
De bevolkingsverschuivingen in Rusland hadden andere achtergronden dan die op
de Balkan, waar ze een functie vervulden in het streven naar de inrichting van
nieuwe staten met een nationaal homogene bevolking.
De Russische expansie naar het zuiden en zuidoosten, met name in de Kaukasus,
diende niet het doel van staatkundige nationale verzelfstandiging, maar dat van
verovering en onderwerping van volkeren die zich niet wilden onderschikken aan
de suprematie van het Russische Rijk. Zij vormden een blijvend gevaar voor de
stabiliteit van de, ten koste van het Ottomaanse en het Perzische Rijk, nagestreefde
grenzen. Wanneer geen vreedzame pacificatie van veroverd gebied mogelijk bleek
ging de Russische expansie gepaard met het verdrijven van daar wonende
‘onbetrouwbare volken’. De etnische zuivering, vaak de grens van genocide
overschrijdend, vertoonde gelijkenis met de gewelddadige laat 19de en begin 20ste
eeuwse kolonisering van de Derde Wereld door de Europese mogendheden.
Om de zuiveringen te begrijpen en te beschrijven moet men het geweld van
grensoorlogen volgen. We willen dat doen maar zonder in details te treden wat
betreft strategie, diplomatie en oorlogvoering. De omvang van de
bevolkingsverschuivingen zullen we met aantallen aangeven, maar de 19de eeuwse
statistieken zijn dan wel onnauwkeurig en onbetrouwbaar en in later tijd
gemanipuleerd vanuit politieke motieven.
De huidige Oekraïne en het Kaukasus-voorland waren eeuwenlang
doorgangsgebieden voor uit het oosten komende nomadenstammen op hun
westwaartse strooptochten. Onder hen vormden de Chazaren een geïslamiseerd en
sedentair volk dat lang een eigen staatsvorm wist te handhaven en daarmee sinds
het einde van de 7de eeuw stabiliteit bracht in dit doorgangsgebied voor
nomadenstammen. Aanzienlijke aantallen Joden uit het Midden-Oosten vestigden
zich er tegelijk met christenen uit Anatolië. Vermoedelijk hielden de drie
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geloofsgemeenschappen - joden, christenen en islamieten - elkaar getalsmatig in
evenwicht in een betrekkelijk etnisch-pluriforme en tolerante samenleving maar die
kon zich uiteindelijk niet handhaven onder de druk van steeds weer nieuwe
nomadenclans uit het oosten. In de tweede helft van de 10de eeuw ging het ten onder
en vestigden zich hier Mongolen en Tataren, die na hun islamitische bekering
verschillende khanaten vormden.139 In de 15de eeuw probeerden Russen vanuit het
noorden deze khanaten te annexeren. De Tataren in het zuiden en oosten van de
Oekraïne zochten de bescherming van het Ottomaanse sultanaat. Na het midden van
die eeuw werd Istanbul/ Constantinopel het centrum van de Balkan en het MiddenOosten met een militaire macht die Russische expansie lange tijd blokkeerde. Veel
christenen en Joden weken onder deze druk uit naar het noordwesten, waar zij in
het Pools-Litouwse gemenebest bescherming vonden. Dat gemenebest besloeg in
de 16de eeuw ook Wit-Rusland, Volhynië en Galicië (het huidige noorden en westen
van de Oekraïne).140 Kozakken vormden in de grensgebieden gemeenschappen van
gewapende vrije boeren, vaak gevluchte lijfeigenen. Zij werden voorlopig
getolereerd door een Tsaristisch gezag dat hen beschouwde als kwartiermakers.
De verzwakkende Ottomaanse macht werd vanaf halverwege de 17de eeuw
teruggedrongen en in oorlogen tussen 1733 en 1792 wist Rusland zijn grenzen
voorgoed naar de Zwarte Zee en de Wolga te verleggen.
Het Khanaat van de Krim hield als Ottomaanse vazalstaat het langst stand tot het
verzwakte in een interne strijd tussen een pro-Russische en een pro-Ottomaanse
partij, Rusland het annexeerde en in 1783 onderbracht in een nieuw Russisch
gouvernement: Taurië.141 De Turks-Tataarse bovenlaag van ambtenaren en
militairen en van grootgrondbezitters verliet het gebied. Naar verluid vertrokken
honderdduizenden naar Anatolië. Gemeenschappelijk land van Tataarse
landbouwers en veeboeren werd door de Russische staat geconfisqueerd en de
zuidelijke Oekraïne was sindsdien beschikbaar voor boerenkolonisatie. Daarvoor
zouden Russische Kozakken, maar ook Duitstalige boeren uit Württemberg en uit
de Weichseldelta (Mennonieten) aangeworven worden, waarnaast vooral in de
steden Grieken. Roemenen, Bulgaren en Serviërs volgden, na hun vergeefse
opstanden tegen het Ottomaanse regime. Ook uit Oostenrijk-Hongarije werden
Tsjechen en Slowaken als boerenkolonist geworven, eveneens met toezegging van
materiële voorzieningen, persoonlijke eigendomsrechten en belastingvrijstellingen
en lokale bestuursautonomie. Al deze nieuwe onderdanen van Rusland
onderscheidden zich - althans in het begin - in hun rechtspositie van de horige
Russische boeren. Deze zogenaamde Deutschrussen wisten deze geprivilegeerde
positie grotendeels tot aan de Eerste Wereldoorlog te behouden.142
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De Russische veroveringen richtten zich daarna op de steppes ten oosten van de Zee
van Azov, waar ook met het Ottomaanse Rijk verbonden vazal-volken woonden.143
Het gebied van deze Nogai-Tataren en Kabarden werd eveneens na 1780
gepacificeerd, wat betekende dat de Nogaïers, na het verwoesten van hun dorpen
en het confisqueren van hun grond, weg trokken naar het oosten van het Kaukasusvoorland. En dat de Kabarden uitweken uit naar het zuidelijker bergland waar
aangrenzend de aan hen verwante Tsjerkessen (Circassiërs) woonden, die zich als
moslims nominaal onder Ottomaans gezag stelden. In het veroverde gebied werden
militaire zones aangelegd die west-oostwaarts een militaire verdedigingsgordel
vormden, en bevolkt werden met weerbare Kozakken en Württembergers in
versterkte woonplaatsen. Deze militaire grenszones werden na nieuwe
veroveringen telkens weer verder zuidwaarts verlegd.144
In het eerste decennium van de 19de eeuw liet Rusland voorlopig de directe
pogingen om het gebied van de krijgshaftige Tsjerkessen te veroveren rusten om
zijn relaties met de Georgiërs en Armenen te versterken, over het Kaukasische
hooggebergte heen in het zuiden van de Kaukasus. Deze volken stonden nominaal
onder Perzisch gezag en het lukte Rusland met diplomatie en zonder veel
oorlogsgeweld verdragsmatig grote gebiedsannexaties te verwezenlijken: in 17831811 Georgië, in 1801-1810 Azerbeidzjan, en in 1826-28 Armenië. Daarmee was
de Kaukasus Russisch geworden hoewel het dwars door deze regio verlopende
centrale hooggebergte over een lengte van meer dan 1.000 km. nog niet was
gepacificeerd. Daar wisten de bergvolken zich te vrijwaren van bezetting, en met
guerrilla-activiteiten de Russische militaire expedities te weerstaan. Nog enkele
decennia lang zouden Tsjerkessen (Circassiërs), Tsjetsjenen, Avaren en Osseten
een betrekkelijke zelfstandigheid kunnen bewaren.145
firma’s op voor de bewerking van en de handel in landbouwproducten. Hun gootschalige productie
van gemechaniseerde zaai-, dors- en maaimachines groeide uit tot meer dan de helft van de behoefte
aan moderne landbouwtechniek in het Russische Rijk. Zie Brandes 1997: 50-110.
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Zoals uit de benamingen blijkt was de indeling van de volken in de het noordelijke steppen en in
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Onder deze los met elkaar verbonden volken, met een Kaukasische dan wel een
Turks-Tataarse
of
Iraanse
taal-etnische
achtergrond,
was
het
godsdienstgemeenschap de hen verbond met de oppergezag van de Sultan of de
Sjah, hoewel dat niet zou kunnen opwegen tegen de Russische militaire macht.
Onder deze hoofdzakelijk islamitische volken waren ook kleine
christenminderheden overgebleven uit de tijd vóór hun islamisering in de 16de
eeuw. Zij en ook de bezittende klasse onder de moslims koos vaak de zijde van
Rusland omdat zij Russische annexatie als onoverkomelijk zagen, de Russische
methoden van pacificeren vreesden en hun bezit voor de toekomst veilig dachten te
stellen door zich aan te passen.
Voor de Russische expansie was de aanwezigheid van Georgiërs en Armeniërs
bezuiden de Grote Kaukasische Bergketen, die de noordelijke van de zuidelijke
Kaukasus scheidde, van strategisch groot belang. Zij woonden daar al sinds meer
dan anderhalf millennium en bezaten een christelijke cultuur en een lange
geschiedenis van onafhankelijke staatsvorming, waaraan door de Perzische
verovering en inlijving pas in de 16de eeuw een einde was gekomen. Rusland sloot
overeenkomsten met hun vorsten (khans) en hun kerkelijke hiërarchieën. De
opname van deze christelijke volken in het Russische Rijk vond plaats onder
militaire druk en diplomatie. Dat speelde zich af wat betreft Georgië (Grusija) in
etappes tussen 1783 en 1811 om te eindigen in de vorming van twee nieuwe
Russische gouvernementen: Tiflis en Kutais.146 Armenië (Armija) werd in Rusland
na de Russisch-Perzische oorlog van 1826-1828 als één gouvernement Eriwan
opgenomen, bestaande uit het gebied dat Perzië moest afstaan: het in meerderheid
door Armeniërs bewoonde khanaat Jerevan en het in meerderheid door
Azerbeidzjanen bewoonde khanaat Nakhichevan.
Azerbeidzjan met een hoofdzakelijk door aan de oorspronkelijke Turken verwante
Azeri bewoonde maar sji’itisch-islamitische bevolking bestond uit een tiental
Perzische khanaten; waarvan de noordelijke door Rusland in de oorlog van 18041814 werden geannexeerd en de zuidelijke, nu tot Dagestan bijeengenomen,
volgden bij verdragssluiting in 1826-1828. Na eerst als een militair gecontroleerd
district ingericht te zijn, kreeg Azerbeidzjan tenslotte ook de status van
gouvernement onder de naam van de hoofdstad Baku.
Om greep te krijgen op de zeer gemengde bevolking kwamen groepen moslims uit
de Armenische en Georgische gouvernementen onder dwang naar Azerbeidzjan,
uitgewisseld tegen Armeniërs en Georgiërs die vanuit Baku naar hun ‘eigen’
gouvernementen trokken. Ook werden Armeniërs uitgenodigd om vanuit
aangrenzende Ottomaanse vilajets en Perzische khanaten naar de nieuwe
taaletnische verwantschap met de Ingoesjeten. Al deze volken kregen in 1956 weer hun autonome
provincies maar zijn het vaak niet eens over de etnische begrenzingen, die zich in de loop der tijden
bleef veranderen. Tsutsiev 2014: map 52 en 53 met toelichtingen.
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Dit land was verdeeld in zes koninkrijken en vorstendommen waarvan de oostelijke onder
Perzisch en de westelijke onder Ottomaans oppergezag stonden. Het grootste (oostelijke) kwam bij
verdrag al in 1783 bij Rusland als protectoraat; drie andere - Ottomaanse - volgden in 1801 en 1811
door machtsovername en annexatie. Abchazië volgde als laatste in 1832. Kars en Batum zouden
weer veel later volgen, door verovering in 1878.
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gouvernementen te emigreren voor de versterking van het christelijke en
Russischgezinde element..
Het gebied van de drie nieuwe en loyale gouvernementen was alleen te bereiken
langs de oostzijde van de Kaukasus, tussen de Kaspische Zee en de bergen. Dit
Perzische gebied, dat nu Dagestan147 heet, werd tussen 1801 en 1832 door Rusland
veroverd en gepacificeerd. Daarvoor moesten islamitische Avaren, Kumyk-Turken
en verschillende Kaukasische volken onderworpen worden. Zij werden soms
verdreven maar overigens voor het grootste deel als potentieel opstandigen onder
controle gehouden in een militair bestuurde districten.
In de nieuw verworven gebieden zouden ambtelijke elites en grootgrondbezitters,
verbonden met het Ottomaanse of Perzische Rijk, vertrekken en door Russen en
loyale autochtonen vervangen worden. En ook, zoals in Azerbeidzjan, konden die
laatsten behoren tot de moslim-elite die haar positie wilde behouden. Of tot de
Armeniërs die vanouds verspreid woonden en zich staatsloyaal opstelden.
De noordelijke grenzen van Georgië en het deels door de oorspronkelijke en
islamitische bevolking verlaten Abchazië ondergingen een versterking tegen de
bergvolken met de inrichting van kolonisatiezones, waar naast Russen ook
Georgiërs en Armeniërs gevestigd werden, en in stedelijke fortificaties waar ook
Grieken voor werden aangetrokken. Zo waren de bergvolken sinds de jaren dertig
van de 19de eeuw in noordelijke en zuidelijke districten geïsoleerd geraakt en
nauwelijks meer bereikbaar voor Ottomaanse of Perzische hulp. De gepacificeerde
gebieden ten noorden van de Kaukasische bergketen werden in drie grote provincies
(oblasten) georganiseerd waarin naast burgerlijk ook militair bestuur noodzakelijk
bleef. Dit bestuur werd regionaal op verschillende wijzen uitgeoefend, afhankelijk
van voorlopige ‘verdragen’ met de autochtone bevolkingen. Tegelijk kwam een
omvangrijke kolonisatie van Russen (naast de Kozakken) op gang en werden
volksgroepen gedwongen verplaatst om voor de kolonisten ruimte te maken. Dat
bleef een voortdurende aanleiding tot spanningen en strijd over gebruik en bezit van
grond.148
De Krimoorlog (1853-1855) bracht voor Rusland korte tijd een terugslag in zijn
succesvolle expansie. Alleen op de Krim was een grote Tataarse gemeenschap
blijven bestaan, waarvan er pas tijdens en na de Krimoorlog naar schatting 100.000
door het Russische leger zouden worden uitgewezen, op beschuldiging van
collaboratie met de Britse en Franse en uiteraard met de Ottomaanse invasielegers.
Het Tataarse bevolkingsaandeel zakte van een meerderheid naar een derde en deze
Tataren vertrokken naar Anatolië en ook voor een deel naar Balkangebieden onder
Ottomaans gezag: Bessarabië (inbegrepen de Boedzjak, Budžak), de Dobroedzja,
de Deli Orman.149 In totaal zijn tussen 1783 en 1922 1,8 miljoen Tataren uit de
zuidelijke Oekraïne en in het bijzonder van de Krim vertrokken naar Anatolië en de
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Avaren, historisch gevormd uit Mongolen, Turken en Iraniërs, waren de grootste en dominante
groepering, niettemin minderheid, in dit gebied waar tientallen andere moslim-etniciteiten woonden.
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De vilajets Tuna (Donau). Edirne en Sofya.
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Balkan.150 Tussen 1820 en 1890 nam het aantal moslims in Bulgarije, de Dobroedzja
en Bessarabië, en in Macedonië door deze migraties toe van een derde tot bijna de
helft van de bevolking. Voor het oorlogsgeweld van 1878 lag het nog hoger, maar
na dat jaar besloten veel gevluchte moslims niet meer terug te keren.151 En nieuwe
migraties volgden steeds weer op militaire expedities waarin opstandige
Kaukasische bergvolken door het tsaristische leger en Kozakkentroepen in hun
woongebieden werden belaagd. Een opstand, in 1858, van de Ingoesjeten was het
begin van een decennium geweld en verdrijving. Door de kustgebieden te
controleren met een reeks in 1866 aangelegde forten werd steun uit het Ottomaanse
Rijk onmogelijk gemaakt en een Ottomaanse hulpexpeditie vanuit zee liep op niets
uit. Het onafhankelijke gebied verkleinde bij elke campagne totdat de laatste
opstandigen zich moesten overgeven. Dat ging met veel verwoesting gepaard
waarin dorpen werden leeggeroofd en in brand gestoken, de weerbare mannen
geëxecuteerd, de vrouwen verkracht, en de overlevenden zonder middelen van
bestaan verjaagd, waarna de meesten in het Ottomaanse Rijk een toevlucht zochten.
Daarover maakte Rusland soms afspraken met Ottomaanse autoriteiten. Tussen
1858 en 1870 verlieten na de eerste groep van 100.000 Ingoesjeten, een half miljoen
van de 700.000 Tsjerkessen-Kabarden-Balkaren hun woongebieden (later volgden
er meer tot een totaal van een miljoen), daarnaast de helft - 200.000 - van de
Abchazen en Abazanen, 60.000 Tsjetsjenen, 50.000 Nogai-Tataren en verder ook
Karachaïers, moslim-Osseten, Dagestanen en Avaren. De Ottomaanse autoriteiten
registreerden in dit decennium slechts 600.000 ‘immigranten’ uit de Kaukasus; zij
vormden minstens de helft misschien zelfs een derde deel van alle vluchtelingen en
immigranten uit die regio in de 19de eeuw.
Kaukasische vluchtelingen werden meestal in midden en noordoostelijk Anatolië
ondergebracht, maar ook op de Balkan, met name in Bulgarije en de Dobroedzja,
voorts in Syrië, Palestina, Jordanië en Egypte waar vooral de Tsjerkessen zich als
trouwe onderdanen van de Ottomaanse staat, beschikbaar stelden als politie- en
militie voor het staatsgezag. Restanten van deze volken bleven in de Kaukasus
achter en daaronder kleine oosters-orthodoxe minderheden die de islamisering in
de 16de eeuw hadden weerstaan of in de 19de eeuw waren teruggekeerd tot de
orthodoxe kerk.
De moslimvluchtelingen die in Anatolië gevestigd werden in of nabij christelijke
Armeense en Griekse dorpen en stadswijken, dienden een vorm van etnografische
bevolkingspolitiek, gericht op de lokale versterking van het staatsgetrouwe
150

De Turks-Tataarse migratie naar Ottomaans gebied begon in 1783/4 met 80.000 vluchtelingen
die zich in de Dobroedzja en Bessarabië (Moldavië en de Boedzjak) vestigden. Na elke oorlog 1812, 1853 - volgden nieuwe migraties en in 1861-‘64 een massale stroom van 228.000 naar
Anatolië. De aantallen die daarbij omkwamen werden niet geregistreerd maar betroffen gemiddeld
een vierde van het totaal. In totaal zouden aan het einde van de 19 de eeuw drie miljoen Tataren in
het Ottomaanse Rijk hebben gewoond. De Balkanoorlog waarin het Russische leger in 1877/8 door
hun nieuwe woongebied heen trok, bracht velen ertoe om vanuit de Dobroedzja en de Bulgaarse
vilajets uit te wijken naar Anatolië. De plaatsen die de Tataren op de zuidelijke Krim vrij maakten
werden door immigranten uit Griekenland, Duitsland en Bulgarije overgenomen, en een halve eeuw
later werden soortgelijke verlaten dorpen in de Dobroedzja door Bulgaren en Roemenen en ook
Duitse boeren uit Württemberg overgenomen.
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(moslim)element. Dit was een traditioneel onderdeel van de Ottomaanse wijze van
pacificeren van veroverende gebieden maar nu werd het een bewuste
demografische islamiseringspolitiek, welke een vertrek ten gevolge kreeg in
tegengestelde richting van Anatolische Armeniërs naar de Kaukasus. Zij trokken
samen met Pontische Grieken vooral naar de provincie Kars toen deze, na eerdere
tijdelijke bezettingen in 1828 en 1855, als het laatste Ottomaanse staatsgebied in
1878 door Rusland was veroverd en volgens de bepalingen van de Vrede van Berlijn
mocht worden ingelijfd. Zij namen de plaats in van Turken en Koerden die Kars
verlaten hadden.152

15. De Armeense volkerenmoord 1894-1921
De Russische gewelddaden tegen de Kaukasische moslimvolken en de
vluchtelingenstromen naar het voor hen veilige grondgebied van het Ottomaanse
Rijk, hadden ook een verscherpend effect op de etnische verhoudingen in OostAnatolië. Het overvallen en leegroven van elkaars dorpen was een oude traditie bij
Armeniërs, Koerden en Turken op het platteland, maar in de steden had het
Ottomaanse gezag militaire steunpunten, en van daaruit werd lang een evenwicht
gehandhaafd tussen de elkaar bestrijdende volken. Armenen vormden 40% van de
bevolking van de oostelijke vilajets Erzurum, Van, Diyarbakir en Karput.
Ottomaanse statistieken uit die tijd stellen hun aantal op een derde. Koerden
vormden daar de helft van de bevolking en Turken een minderheid. De aantallen
zijn dubieus door het toepassen van verschillende identiteitsdefinities.153
15a. Begin van de Armeense opstand, 1878
De Armeniërs speelden hier dezelfde sociale en economische rol als de Grieken, en
zij riepen daarmee bij de moslims een groeiende weerstand op. Voorlopig nog
waren drie partijen te onderscheiden, die gedeeltelijk door de etnische scheidingen
heenliepen. Om te beginnen de stedelingen, voornamelijk Turken en Armeniërs,
naast Joodse, Koerdische, Griekse en andere oosters-christelijke minderheden, die
belang hadden bij een geregeld overheidsgezag. Vervolgens de in feite autonome
Koerdische en Armeense dorpen die dat gezag alleen aanvaardden wanneer zij, als
regel door elkaar, bedreigd werden. De Koerdische clanhoofden - Agha’s154 152

Medicott 1963: passim; Karpat 1985: 66; Tsutsiev 2014: maps 3-6, 9, 12-13, 15, 17-20 met
toelichtingen en statistieken (tabel 20.1. Armeniërs vormden in Kars een minderheid van een kwart
van de bevolking, die rond 1900 tot 400.000 was aangegroeid, mede ten gevolge van een intensieve
kolonisatie woonden er meer dan 50.000 andere christenen: (oudgelovige) Russen, Armeniërs en
Grieken en ook nog Duitstalige Mennonieten. Daarvoor weken 82.000 moslims - Turken, Koerden,
Azeri - uit naar Ottomaans gebied. In de hoofdstad Kars vormden Armeniërs al snel de helft en
ingeweken Russen en Grieken een kwart van de bevolking. Tezelfdertijd vond ook kolonisatie van
Russen en Duitsers op grotere schaal in Azerbeidzjan plaats, zie Tsutsiev 2014: map 17.
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Karpat 1985: 52, 70-75, behandelt de discussies over de buitenlandse studies en de officiële
statistieken van 1881, 1893 en 1914 (table 1.8).
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verzetten zich tegen elke overheidsbemoeiing en weigerden aan belastingbetaling
en dienstplicht te voldoen. De rijksoverheid was bereid dat te accepteren, als zij
zich als milities wilden verhuren. Soms werd Koerden toegestaan hun niet ingeloste
belastingverlichtingen te voldoen via de beroving van Armeniërs. Rusland gaf steun
aan alle tegen het Ottomaanse gezag gerichte bewegingen en dus in de eerste plaats
aan de christelijke Armeniërs, maar als het zo uitkwam ook aan sommige
Koerdische Agha’s.
Langzamerhand verschoof de tegenstelling ‘rijksloyaal-autonomistisch’ echter naar
een religieuze tegenstelling. Rusland coördineerde steeds sterker de politieke
organisatie van de Armeniërs, en het Ottomaanse gezag ging steun zoeken bij de
Koerdische stammen, in ruil voor een erkenning van hun autonomie. De rooftochten
van Koerden tegen Armeniërs konden nu dus onder het voorwendsel van politieke
gezagshandhaving uitgevoerd worden.
Deze ontwikkelingen ontgingen de Europese politici niet, en op de Conferentie van
Berlijn, in 1878, verplichtten de Europese grootmachten de Hoge Porte om zijn
politiek tegenover de Armeniërs te baseren op internationaal overleg. Dat kon niet
verhinderen dat de spanningen opliepen. Dasjnaks155 - militante nationalistische
Armeniërs - streefden openlijk een eigen onafhankelijke staat na, en zochten
daarvoor Russische steun waarmee hun streven een separatistisch en staatsvijandig
karakter kreeg.
Het aantal verdreven en omgekomen Armeniërs is nog steeds omstreden. De
Ottomaanse statistieken registreerden voor 1870 in Noordoost-Anatolië 0,7 miljoen
Armeniërs, ongeveer een kwart van de bevolking. Westerse waarnemers kwamen
toen echter tot anderhalf maal zoveel Armeniërs: 1,2 miljoen, ofwel meer dan een
derde deel, per regio variërend van een vijfde tot de helft van de bevolking. Dat wil
niet zeggen dat de meerderheid uit Turken bestond want de helft van de bevolking
bestond uit Koerden, en daarnaast in het zuidoosten grote minderheden van Yezidi
en oosterse Christenen.156
Een aanzienlijke belastingverhoging voor de Armeniërs, waarvan de heffing werd
afgedwongen met militaire inkwartiering, was in 1894 langs de Zwarte Zeekusten
aanleiding tot de eerste Armeense opstand. Zij werd in pogroms ten koste van veel
slachtoffers gesmoord. In 1896 herhaalde zich dit in de provincie Adana (Cilicië)
in het zuidoosten van Anatolië, nu gevolgd door gecoördineerd militair geweld op
grote schaal. Het Ottomaanse leger had zijn rol van gezagshandhaver verlaten en
was partij geworden in een religieus-etnische strijd, onder verantwoordelijkheid
van sultan Abdoel Hamid.157
Ook Tashnag, afgekort van ‘Armeense Revolutionaire Federatie’ ARF (Hay Heghapokhagan
Tashnagtsutiun, opgericht 1890).
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Karpat 1985: 4-11, 52, 54, 148-149, 192-198. De Ottomaanse statistiek telde in 1895/6 in de 11
oostelijke vilajets op ruim 8 miljoen inwoners 6,2 miljoen Koerden en 0,96 miljoen Armeniërs.
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Abdoel Hamid II (1842-1918) was de laatste Ottomaanse sultan die een eind maakte aan de
democratisering en zijn rijk een Turks karakter oplegde tezamen met een moderniseringsprogramma
waarin onderwijs en openbare voorzieningen werden ingericht en met Duitse hulp

81

De aantallen vermoorde Armeniërs in de jaren tachtig en negentig liepen volgens
buitenlandse waarnemers uiteen van 80.000 tot 200.000. De Dasjnaks
reorganiseerden zich tot een guerrillaleger, dat op zijn beurt Turkse en Koerdische
dorpen onder handen nam. Sindsdien werden de Armeniërs geïntimideerd met
jaarlijkse militaire campagnes, die in de jaren 1905 en 1909 opnieuw dieptepunten
bereikten, met name weer in Cilicië158, waar 20.000 Armeniërs in pogroms zouden
zijn vermoord. Naar aanleiding van deze ‘ordehandhaving’ door de Ottomaanse
autoriteiten zouden tot aan de Eerste Wereldoorlog 100.000 tot 200.000 Armeniërs
zijn vermoord en samen met Grieken vertrokken of vluchtten 130.000, de meesten
naar het Russische Armenië en de geannexeerde provincie (Oblast) Kars.159
15b. Etnische zuiveringen van en genocide op de Armeniërs tijdens de Eerste
Wereldoorlog, 1914-1917
Het steeds weer oplaaiend geweld bracht de Europese grote mogendheden op 8
februari 1914 tot een voorstel aan de Turkse regering om een internationale
controlecommissie op te richten.160 Dat wees de Hoge Porte af en na het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog, een half jaar later, zouden Rusland en Turkije op voet
van oorlog komen te staan, en ook het conflict met de Armeniërs zou in deze oorlog
gaan escaleren. Speciale Ottomaanse veiligheidstroepen kregen de opdracht om alle
contact tussen de Armeniërs en Rusland te verhinderen. Zij deden dat op zodanig
intimiderende wijze dat Armeniërs zich gingen bewapenen en daarmee redenen
gaven tot pogroms. Binnenvallende Russische troepen werden door hen als
bevrijders ontvangen en Armeense milities boden zich aan als gids. De vilajets
Trabzon (Trebizonde), Erzurum, Bitlis en Van waren pas in het voorjaar van 1916
door de Russen veroverd. Zij, geholpen door Dasjnaks, plunderden Turkse en
Koerdische dorpen en de bewoners vluchtten naar het westen, waar velen
omkwamen door ontbrekende opvang, en door honger en ziekten. Dat was dan weer
een reden om daar wonende Armeniërs en Grieken uit hun huizen te zetten en die
als behuizing voor deze vluchtelingen aan te wijzen. In het hele oosten en midden
van Anatolië ontstond een chaos veroorzaakt door Turkse, Armeense en Koerdische
bendes die elkaars dorpen binnenvielen en leegroofden. Ook vluchtelingen namen
onderweg naar veilig gebied de rol van plunderaar op zich.161
communicatieverbindingen werden aangelegd. Niettemin werd hij afgezet door de radicale JongTurken die hem verweten in de Eerste Wereldoorlog voor de verliezende Centrale Mogendheden te
hebben gekozen en daarmee Turkije aan de Geallieerden te hebben ‘aangeboden’ ter verdeling onder
Italianen en Grieken, en daarnaast Armeense en Koerdische staatsvorming te hebben gelegitimeerd.
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Een Ottomaanse vilajet met als hoofdstad Adana. Naast tienduizenden Armeniers in de dorpen
woonde in de stad een voor de helft Armeense of Griekse bevolking. 20.000 van hen werden
vermoord in 1905; 200.000 werden verdreven na 1918 en kwamen grotendeels in Argentinië terecht.
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Walker 1980: 113 e.v.; Ternon 1988: passim; Dadrian 1992: 255 en 261; Dadrian 1995:
Ch. 8, 10 en 14. Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken verdedigt de nationaal-Turkse visie
met statistieken onder de titel The Armenian Allegiation of Genocide op
http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adf/massacre.wash.be.ing.htm .
De benaming ‘Turks’ in plaats van ‘Ottomaans’ is vanaf het uitbreken van de oorlog, het
ineenstorten van het Sultanaat toepasselijker, en sluit aan bij de oprichting van de republiek Turkije.
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De Russische opmars vorderde langzaam en liep vast in een grensoorlog wat
Ottomaanse autoriteiten tijd gaf om in maart 1915 een campagne te organiseren
gericht op de verwijdering van de ‘Armeense landverraders van Turkse bodem’, te
beginnen uit gebieden die de Russische legers in Centraal-Anatolië ook nog wilden
gaan bezetten. Om dat te blokkeren werden speciale ‘veiligheidstroepen’
geformeerd, voorlopig bestaande 30.000 uit voor dit doel uit gevangenschap
ontslagen criminelen, Koerdische militanten, en vrijwilligers die gerekruteerd
werden uit moslim-vluchtelingen uit oostelijk Anatolië en van de Kaukasus. Maar
ook plaatselijke moslims maakten van het wegvallen van gezag en orde gebruik om
Armeniërs te beroven en uit hun huis te jagen. Zij gaven uitvoering aan het op 27
mei door de rijksoverheid uitgevaardigde collectieve deportatiebevel voor alle naar schatting 1.750.000 - Armeniërs. Eerst werden de Armeense notabelen en
geestelijken geïnterneerd, en leidende persoonlijkheden onder hen ter intimidatie
publiekelijk ter dood gebracht. De weerbare Armeniërs werden vervolgens in
razzia’s opgepakt om tezamen met de dienstplichtigen van Armeense afkomst, die
binnen het leger al afgezonderd waren, naar strafkampen te worden afgevoerd. Een
groot deel van hen zou dat niet overleven, door executie of door de zeer slechte
omstandigheden die er heersten. Gewelddadigheden en plundertochten,
roofmoorden en verkrachtingen in Armeense wijken en dorpen deed de bevolking
op de vlucht slaan, waarbij velen eerst in kerken een schuilplaats zochten, en daar
de dood vonden toen deze gebouwen vergrendeld en in brand gestoken werden. De
aanwijzingen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de deportatie
aanstuurde, werden gaandeweg scherper en spraken onverbloemd van de
noodzakelijke ‘vernietiging’ van Armeniërs en Assyrische christenen. Deze
specificatie diende ook de uitdrukkelijke onderscheiding van andere christenen die
onder de bescherming van westerse mogendheden vielen. Van de militaire
commandanten en burgerlijke autoriteiten - provinciale gouverneurs en
stadsprefecten - werd geëist dat zij het werk van de speciale troepen niet zouden
hinderen met de toepassing van de bestaande rechtsregels in de omgang met de
staatsburgers.162
Naar schatting één miljoen Armeniërs die in de zomer van 1915 nog in leven waren
en onder Ottomaans gezag stonden, werden bijeengedreven om zich, onder
bewaking van de speciale troepen en lokale vrijwilligers te voet naar het zuiden, de
vilajet Halep/ Aleppo in het huidige Syrië, te begeven. Onderweg werden zij
beroofd van wat zij nog hadden kunnen meenemen, en vaak verkracht of vermoord.
Massa-executies vonden plaats wanneer de stoet teveel werd opgehouden door
zieken en stervenden.
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Ulrichson 2014: p 53–74.

Ook het islamitische recht beschermde leven en goed van ongelovigen (dhimmis). Verschillende
autoriteiten weigerden daarom mee te werken aan standrechtelijke moorden zonder vorm van
proces. Zij werden ontslagen, zie Akçam 2007: 145-147. Het misbruik dat de speciale troepen en
ook plaatselijke activisten van Armeense vrouwen maakten, vond op zo grote schaal plaats dat, om
verdere mishandeling te ontgaan, 20.000 zich tot de islam bekeerden en aan moslim-mannen lieten
toewijzen. Grote aantallen kinderen die hun ouders verloren hadden, werden eveneens aan
moslimgezinnen toegewezen. Akçam 2007: 188/9, 294-298.
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De deportatiemarsen vonden plaats zonder verzorging en voedselvoorziening, en
dat rechtvaardigt de betiteling ‘dodenmars’. Onder de meest erbarmelijke
omstandigheden stierven aan honger, uitputting en ziekte volgens conservatieve
schattingen 600.000 Armeniërs onderweg en 100.000 later aan de gevolgen van de
ontberingen. Slechts een kwart - 250.000 - van de afgevoerde Armeniërs heeft de
deportatie uiteindelijk overleefd, emigreerde naar Frankrijk en Amerika, of wist in
de Libanon en Palestina en ook in Istanbul en Smyrna/ Izmir een veilige plaats te
vinden. Een half miljoen Armeniërs uit de door Rusland bezette noordoostelijke
vilajets is tussen juni 1917 en juli 1918 ontkomen. Zij stonden onder bescherming
van de Russische bezettingstroepen maar trokken met het Russische leger mee, toen
dat de bezetting op moest geven nadat de tsaristische regering haar gezag verloor
en de regering van Kerenski er in de uitgebroken revolutie niet in slaagde om dat
gezag over te nemen.163
Oosterse christenen die in de zuidoost Anatolische vilajets Diyarbekir en Hakkiari
woonden, zogenaamde Assyriërs die evenals de Armeniërs beschuldigd waren van
staatsvijandigheid, kregen het bevel zich bij de deportatiemars aan te sluiten.en
onderweg of na aankomst in Noord-Syrië wamen 100.000 tot 250.000 van hen
om.164
15c. Vergeefse installering van een Armeense staat, 1920-1921
De gewelddadigheid waarmee de zuiveringen door de Turkse autoriteiten zijn
uitgevoerd, werden gevoed door de voorlopige schetsen die de Geallieerden van de
staatkundige toekomst hadden gemaakt, om te beginnen in het Geheime Conventie
van Londen op 26 april 1915, bevestigd in een aantal volgende afspraken, en
uiteindelijk vastgelegd in het Verdrag van Sèvres, op 10 augustus 1920. Deze
hadden als uitgangspunt dat het Ottomaanse Rijk verkaveld moest worden in
nieuwe nationale staten. Het moest verdwijnen uit de Balkan en ook de status van
de hoofdstad Istanbul was daarmee omstreden. In het Midden-Oosten zouden de
Arabische volken een toekomst in eigen nationale staten moeten vinden maar
voorlopig bleven ze onder mandaatsgezag van de geallieerde Grote Mogendheden..
Anatolië bleef als etnisch Turks gebied voor een nationale Turkse staat over maar
de begrenzing daarvan was problematisch door de aanwezigheid van grote
minderheden van Grieken en Armeniërs en ook van Koerden. Het vooruitzicht dat
in noordoostelijk Anatolië een onafhankelijke Armeense staat zou zijn te
omgrenzen, leek verwerkelijkt te kunnen worden toen de vilajets Trabzon/
Trebizonde, Erzurum, Bitlis en Van door Rusland vanaf het voorjaar van 1916
werden bezet. De bevolking bestond hier voor de helft uit Armeniërs.
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De Armeense Kerk telde op het gebied van de latere Turkse staat in 1914 2,1 miljoen gelovigen
en in 1920 nog 0,6 miljoen. Een verlies van 1,5 miljoen. Turkse statistieken hielden dit verlies op
de helft: 0,8 miljoen. Akçam 2007: 197. Andersom vallen veel becijferingen voor de moslimverliezen, op omdat zij op een twee maal zo hoog niveau liggen, in vergelijking met Armeense en
westerse bronnen.
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De Armeense minderheden elders in Turkije, met name die in zuidoostelijk
Anatolië (Cilicië) en de Armeense handelskolonies in Constantinopel/Istanbul en
Smyrna/ Izmir konden dan voor hun veiligheid hierheen - een Armeense staat verhuizen. Althans voor over zij nog aanwezig of in leven waren.165
Ook een voorlopig autonoom Koerdistan werd in de Geallieerde plannen
opgenomen, maar de Koerden zouden hun staatkundige bestaansrecht eerst wel
moeten bewijzen, en het gebied waar een Koerdische republiek zich had moeten
constitueren werd door het Turkse leger bezet, voordat er zich een Koerdische
politieke bovenlaag had gevormd. Al in mei 1916 werden richtlijnen uitgevaardigd
waarmee de bevolking van Anatolië etnisch vermengd zou worden en het Turkse
element overal dominant zou kunnen worden. Concentraties van etnische
minderheden moesten tegengegaan worden door het percentage Koerden en
Armeniërs in alle districten te beperken tot 5% en dat voor gevluchte islamitische
Balkan-etniciteiten te begrenzen tot maximaal 10%. Hierin is een vroeg voorbeeld
van etnische engineering te zien die in Middeneuropese staten in het Interbellum
nagevolgd zou gaan worden om bedreigende etnische concentraties te vermengen
en dat dan vooral in kwetsbaar geachte grensgebieden.166
15d. Afwisseling van Russische en Ottomaanse bezettingen in noordoostelijk
Anatolië, 1916-1921
In de zomer van 1916 was de Russische bezetting van de vier vilajets in
noordoostelijk Anatolië een feit geworden maar toen waren daar al geen Armeniërs
meer over. Enkele honderdduizenden waren op tijd naar Russisch gebied gevlucht
en velen hadden dienst genomen in het Russische leger. Nu kwamen ze terug en
sloegen Turken en Koerden op de vlucht uit angst voor een afrekening. De
schattingen lopen uiteen maar minstens 300.000 Turken en Koerden zochten een
toevlucht op westelijker Ottomaans gecontroleerd gebied. Een derde van hen liet
het leven als gevolg van standrechtelijke executie, roofmoord of door uitgebroken
ziekten. In opvangkampen was geen verzorging georganiseerd en al snel braken er
epidemieën uit.
De Russische bezetting had amper twee jaren kunnen duren toen in het voorjaar van
1918 de autoriteit van het centrale gezag door de revolutionaire regeringsovername
in Sint Petersburg wegviel. Het Russische leger moest zich in juli uit noordoostelijk
Anatolië terugtrekken en nam in zijn kielzog opnieuw een half miljoen Armeniërs
mee. Daarvan kregen honderdduizend een plaats in de provincie Kars, door daar de
Koerden en Turken te verdrijven. Met moord en plundering in moslimdorpen in de
vier vilajets en in Kars en aangrenzende districten namen Armeense milities wraak
voor hun gewelddadige verdrijving uit Anatolië. In het gezagsvacuüm dat op de
revolutie in het Russische Rijk en op de capitulatie van de Centrale Mogendheden,
het Ottomaanse Rijk inbegrepen, was gevolgd richtten Armeniërs en Georgiërs in
december 1918 een soevereine republiek op onder de naam Zuidwestelijke
Kaukasische Republiek. De provincie Kars viel daar ook onder. Deze republiek
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werd met haar grondgebied door de Geallieerden voorlopig erkend. Maar gezien de
staatkundige en militaire zwakte van deze constructie namen in januari 1919 Britse
troepen de strategisch en om haar olieraffinaderijen belangrijke havenstad Batum167
in. In april mocht het overige gebied door Armeense en Georgische troepen bezet
en verdeeld worden. Dat deden zij niet zonder eerst tientallen moslimdorpen af te
branden en de bewoners te verjagen. Onbevestigde berichten noemden 200.000 om
het leven gebrachte moslims in de zuidwestelijke Kaukasus.168
Batum werd door Georgië ingelijfd in juni 1920. Deze situatie vond internationale
erkenning in het Verdrag van Sèvres, dat de Geallieerden op 10 augustus afsloten
met het Ottomaanse Rijk, maar ze hield geen stand toen in september een inmiddels
gereorganiseerd, nationaal-Turkse leger de provincies Kars en Batum binnentrok.169
Nu keerden eerder gevluchte moslims terug om met de daar nog wonende
Armeniërs, Grieken en Russen bloedige afrekening te houden. De Armeniërs waren
deels autochtonen maar ook recente vluchtelingen uit Anatolië die daar de genocide
ontgaan waren en nu voor de tweede keer de wijk moesten nemen.
In de Conventie van Alexandropol, op 2 december 1920, moest de inmiddels
uitgeroepen republiek Armenië, om de invasie van het Turkse leger te stoppen
afstand doen van de provincie Kars met de gelijknamige stad en de steden Ardahan
en Artvin.170
Georgië moest zich na de Turkse invasie terugtrekken uit het grootste deel van de
provincie Batum. Bij de voorlopige vredessluiting op 16 maart 1921 in het Verdrag
van Moskou kon Georgië de stad Batum en omgeving nog wel behouden, maar het
Georgische deel van de provincie Batum, vanouds Lazistan genoemd en bewoond
door moslim-Georgiërs, moest aan Turkije afgestaan worden. De Turkse en
Koerdische wraaknemingen in dit laatste oorlogsjaar zouden nog 70.000 Armeniërs
het leven kosten en de overlevenden vluchtten naar de provincie Erivan waar zij op
hun beurt weer wraak op daar wonende moslimminderheden van Azeri en Koerden.
Die vluchtten in omgekeerde richting naar Kars en naar Azerbeidzjan.171 De
bepalingen van de Conventie van Alexandropol en het Verdrag van Moskou werden
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in een Verdrag van Kars op 13 oktober 1921 vastgelegd met de sindsdien geldende
grenzen tussen de Kaukasusrepublieken en Turkije. Een jaar later bevestigde de
Sovjetunie deze internationale grens.
15e. Balans van vlucht, verdrijving en genocide in de Kaukasus en Anatolië, 1921
In de periode van mei 1918 tot december 1920 verschoof het front tussen RussischArmeense en Ottomaans-Turkse troepen herhaaldelijk over dezelfde gebieden heen
en weer en plunderden alle strijdende partijen in wraak en weerwraak dorpen en
stadswijken van de hun onwelgevallige etnische groepen. Huizen werden
afgebrand, bewoners verjaagd voor zover niet vermoord. Soms kwamen bewoners
terug met de hun beschermende troepen maar uiteindelijk kwam pas rust met de
Vrede van Moskou in 1921 waarin tussen de Sovjetunie en de republiek Turkije
werd besloten tot een definitieve regeling van de staatsgrenzen. De nieuwe
staatgrens bepaalde welke bevolkingsgroep verblijfsrecht zou krijgen.
In totaal sloegen, naast de deportatie en genocide van Armeniërs in het Ottomaans
gecontroleerde Anatolië, in de drie jaren van wisselende bezettingen en
bevrijdingen in de tijdelijk Russisch bezette noordoostelijke vilajets van Anatolië
en in de aangrenzende Kaukasusdistricten 100.000 Armeniërs, 40.000 Grieken,
30.000 Russen, en 500.000 moslims op de vlucht. Een deel, naar schatting tussen
een kwart en een derde, van de vluchtelingen overleefde dat niet. Veel moslims
kwamen na de Turkse herovering terug en namen dan de leeggekomen plaatsen van
verdreven Armeniërs en Russen in.172
De verovering van elkaars grondgebied betekende dat bewoners heen en weer
gejaagd werden totdat in de vredes van 1921 tussen Turkije en de Sovjetunie de
grenzen vastgelegd werden. Kars werd ontdaan van christenen: zowel autochtone
Armeniërs als sinds 1878 hier gevestigde Russen en Grieken. In Armenië (Jerevan)
werden de meeste autochtone moslims ter plaatse - Azeri en Koerden - verjaagd. In
beide provincies betekende dat een verdwijnen van bijna de helft van de bewoners.
Later zouden de verdrevenen ruimschoots vervangen worden door de immigratie
van Armeniërs uit de voorheen Ottomaanse gebieden: ruim 40.000 tussen 1921 en
1936, en opnieuw uit die gebieden maar ook uit West-Europa en Amerika door
100.000 tussen 1945 en 1948.
In Georgië gold de verdrijving een tiende deel van de bevolking, voornamelijk
moslims. Maar in de zuidwestelijke districten nabij Batum, waar moslim-Georgiërs
(Adjaren) woonden, betrof het eveneens de helft.
Het totale aantal tussen 1894 en 1921 uit Anatolië en de tot 1920 Russische
provincie Kars verdreven Armeniërs kan niet exact becijferd worden. Het aantal
van degenen dat erbij omkwam, varieert van 0,6 in (recente) Turkse verklaringen
tot 1,2 miljoen in door westerse onderzoekers verrichte studies. De omvangrijke,
hoewel tijdelijke vlucht van moslims uit dezelfde gebieden vormde een even grote
vluchtelingenstroom naar Centraal-Anatolië: minstens twee miljoen Turken en
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Koerden, waarvan de overlevenden - één tot anderhalf miljoen - in 1917 konden
terugkeren. De helft van deze vluchtelingen zou echter voorlopig door de
Ottomaanse autoriteiten in Centraal-Anatolië teruggehouden worden zolang de
oorlogssituatie voortduurde, vaak ook omdat zij Koerden waren en hun loyaliteit
aan de Turkse staat betwijfeld werd.
In 1921 was de bevolking van Oost-Anatolië gehalveerd en in de voormalig
Armeense concentratiegebieden was hooguit een derde overgebleven, want vrijwel
alle Armeniërs waren er verdwenen. De meeste overlevenden van de zuivering en
de genocide waren uiteindelijk in Syrië, de Libanon, West-Europa en Amerika
terechtgekomen, of in de provincie Erivan, welke in 1919 werd ingericht als de
Sovjetrepubliek Armenië.173
De Ottomaanse autoriteiten hebben bij de zuivering van Armeniërs gebruik
gemaakt van de diensten van Koerdische milities, aan wie zij het bezit van de
Armeniërs en een bestuurlijke autonomie als beloning toezegden. Toen in de
centralistische politiek van de Jong-Turken de oude toezeggingen van territoriale
autonomie weer werden ingetrokken, en veel in 1915 en 1916 gevluchte Koerden
niet naar hun woonplaatsen terug mochten keren, begon hun verzet tegen het
centrale Turkse gezag.174
De officiële Turkse standpunten weigeren tot op de dag van vandaag categorisch
om van planmatige etnische zuiveringen in Armenië en Koerdistan, laat staan van
een op de Armeniërs toegepaste genocide, te spreken. Het Turkse standpunt noemde
hen lange tijd ‘separatistische terroristen’ en gebruikt die pejoratieve aanduiding
nog altijd met betrekking tot de Koerdische opstandelingen. De systematische
genocide wordt echter nog steeds gerelativeerd als een burgeroorlog die Armeense
separatisten tegen hun Turks-loyale medeburgers ontketenden, en waarin zij met
gelijke munt kregen betaald. De discussie wordt nog steeds bemoeilijkt door het
Turkse embargo op de term en aanduiding ‘genocide’ die in Turkije zelf onder de
bepalingen van de strafwetgeving blijft gesteld als ‘belediging van de Turkse
natie’.175
In de anderhalve eeuw tussen 1780 tot 1921 is een grote meerderheid van de
moslimbevolking van de Oekraïense kuststreken en de Krim - 1,8 miljoen - en een
vierde deel van de Kaukasische bevolking - 1,2 miljoen - ertoe gedwongen om naar
Ottomaans gebleven staatsgebied uit te wijken. Na 1880 volgden nog enkele
honderdduizenden die het totaal op minstens 3 miljoen brachten). De
omstandigheden waaronder zij moesten vluchten en opgevangen werden, waren zo
miserabel dat een derde van hen door honger of in epidemieën is omgekomen
voordat zij de veilige plaats van bestemming bereikten. Onder de hedendaagse
bevolking van Turkije stammen 10 tot 15 miljoen mensen gedeeltelijke af van deze
vluchtelingen, waar zij aan het begin van de 20ste eeuw zij een kwart van de

173

174

175

Lang en Walker 1978: 6-10.
Amain en Kielstra 1992: 19-24.

Voor deze moeizame discussie: R. W. Smith, E. Markusen en R.J. Lifton 1995: 1-22. De interne
correspondentie tussen de Ottomaanse centrale en provinciale gezagsdragers is openbaar gemaakt
in Akçam 2007: passim.

88

bevolking van Anatolië en Istanbul vormden.176 Zij vervingen daar de Armeense en
Griekse christenen, die tussen 1910 en 1925 vluchtten of uitgewezen werden en
voorheen een vijfde deel van de bevolking hadden uitgemaakt.
De nog steeds voortdurende discussie over aantallen slachtoffers wordt vertroebeld
door het gebrek aan betrouwbaar statistisch materiaal. Turkse autoriteiten
registreerden bevolkingsgegevens gebrekkig en dat te meer toen zij aangesproken
werden op het begaan van misdaden tegen het volkenrecht. De burgerlijke
bevolkingsregistratie was onder de Ottomaanse autoriteiten zeer onvolledig en de
kerkelijke registers werden veelal vernietigd. De nationale en staatsbelangen
manipuleerden de statistieken van de bevolkingsstatistieken en doen dat in de
discussie en propaganda nog steeds.177

16. Sovjetisering en federalisering
16a. Sovjetisering 1921-1938 en etnische zuivering 1941-1945 en terugkeer na
ballingschap, 1956
De Sovjet-ideologie, berustend op de volkenrechtelijke principes van Lenin, schreef
voor dat de etniciteiten en nationaliteiten eerst moesten leren om zichzelf te
besturen zodat ze konden evolueren tot het niveau van volkenbroederschap. De
Kaukasusvolken kregen daarom soevereine republieken (SSR), autonome
republieken (ASSR), autonome provincies (AO, oblasten) en districten (okrugs).178
Daarvoor werd hun etnische status objectief vastgesteld volgens wetenschappelijke
criteria. Etniciteiten woonden zodanig verspreid dat ze niet allen in één eigen gebied
autonomie konden krijgen en daarom werden een groot aantal in een groter gebied
samengevoegd onder een samengestelde naam. De etno-geografische grenzen
konden vaak niet tot bestuurlijke herleid worden en overal ontstonden minderheden
in enclaves en exclaves, die - zo mogelijk - lokale autonomie konden verwerven.179
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Echter, de bestuurlijke indeling bleef daarmee instabiel en werd onder de druk van
verschuivende machtsverhoudingen herhaaldelijk gewijzigd.
De sovjet-collectivisering van de landbouw en de onteigening en verdrijving van
de Koelak-boeren dwong miljoenen in de jaren dertig om naar de industriecentra en
steden te trekken. Dat trof vooral ook de Kozakken, die voor het keizerlijke Rusland
in zijn streven naar de pacificatie van de Kaukasus, een bijzonder belangrijke rol
hadden gespeeld. Zij waren nu in de Sovjetstaat klasse-vijanden geworden. In de
jaren 1938-1941 kreeg de politiek van verwijdering van staatsvijandige geachte
elementen een etnisch en daarmee een collectief karakter in de zuivering van
Turken en Koerden langs de grenzen met Turkije en Iran. Nadat Duitsland de
Sovjetunie was binnengevallen werd deze politiek verbreed tot andere etnische
groepen waarvan de Sovjetleiding en vooral de door grote achterdocht bevangen
Stalin ging er van uit dat zij zouden gaan collaboreren met de bezetter die een snelle
opmars maakte in de richting van de Kaukasus. De Duitse Wolga-ASSR en
‘Duitse’ provincies en districten elders werden opgeheven en hun bewoners voor
zover zij ‘Duits’ waren, gedeporteerd. Het Duitse leger trok zo snel op dat 300.000
Duitsers in de westelijke Oekraïne onder Duitse militaire controle kwamen wat
betekende dat zij ingezet werden in het bezettingsapparaat. De overige 800.000
konden ‘op tijd’ gedeporteerd worden, begin september 1941 als eersten 375.000
Wolga-Duitsers naar Siberië, en het jaar daarop volgden 265.000 Kaukasus, Don
en Krim-Duitsers.180 Kozakken-stanitza’s, nu collectieven, werden opgeheven en
300.000 Kozakken gedeporteerd. Zij werden nog steeds gewantrouwd als
voormalige getrouwen van de tsaar. De geplande verbanning van de Krim-Tataren
- zij vormden nog een kwart van de bevolking op de Krim - kon niet meer op tijd
uitgevoerd worden en hun collaboratie met de Duitse bezetter zou Stalin deels gelijk
geven. In de herfst van 1941 werd de Krim bezet en binnen de SS werd een
Krimtataarse brigade opgericht. De straf daarvoor zou collectief toebedeeld worden
en de Sovjet-loyale Tataren niet ontzien. De Krim-ASSR werd in status verlaagd
tot provincie en omdat er nauwelijks meer Krimtataren woonden en die weinigen
geen etnische rechten bezaten.
.
Duitse troepen bereikten een jaar later in november 1942 de Kaukasus en bezetten
de meeste, ten noorden van de Kaukasische bergketen gelegen, autonome
republieken en provincies die tot de Russische SSR (RSFSR, Socialistische
Federatieve
Sovjetrepubliek
(Rossijskaja
Sovjetskaja
Federativnaja
autonome provincies (AO) werden voor de Tsjetsjenen, Osseten, Ingoesjeten, Kabardinen-Balkaren,
Karachaïers en Tsjerkessen ingericht binnen en ondergeschikt aan de Russische SSR-republiek.
Tenslotte vijf districten (okrugs) voor de noordelijkste gebieden waar autochtone volken vrijwel
verdwenen waren en die daarom ook geen etnische maar geografische benamingen kregen. Binnen
de SSR-republieken Georgië en Azerbeidzjan waren ook autonome ASSR-republieken en AOprovincies geïnstalleerd voor de binnen die republieken geografisch geconcentreerd wonende
minderheden van Abchazen, Osseten, Adjaren en Armeniërs. Rakowska-Harmstone 1975: 44-49;
Tutsiev 2014: map 30 en toelichting.
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Sotsialistitsjeskaja Respoeblika) behoorden. Voor niet meer dan enkele maanden
want na de Slag om Stalingrad moesten zij zich in januari 1943 alweer terugtrekken.
In die korte tijd hadden militanten onder de Kaukasusbewoners zich niet tegen het
Duitse leger teweergesteld en zelfs hun hulp aangeboden. De ressentimenten tegen
het Sovjetregime, met name de collectivisering van de grond en de opheffing van
religieuze instellingen, waren zo groot dat zich 22.000 Kaukasische activisten
hadden aangemeld bij de Waffen-SS, naast 35.000 Kozakken die toetraden tot het
aan Duitse zijde vechtende Russische Bevrijdingsleger (ROA, Roesskaja
osvoboditelnaja armija)181. Na herstel van het Sovjet-gezag zou dat op deze
Kaukasusvolken afgerekend worden; collaborateurs werden ter dood en gehele
volken tot deportatie naar Siberië veroordeeld. Dat vonnis gold in november 1943
72.000 Karachaïers, in februari 1944 510.000 Ingoesjeten en Tsjetsjenen, in maart
1944 39.000 Balkaren en Kabardinen en 104.000 Kalmukken. Hun republieken en
provincies werden opgeheven. Later in 1944 zouden in mei 189.000 Krim-Tataren,
en in november 92.000 Turkse Mesjketen uit Georgië gedeporteerd worden. De
laatste deportatie betrof die van 58.000 Grieken en Armeniërs aan de Zwarte
Zeekusten in juni 1948. De Sovjetstatistiek geeft precieze opgaven die hier op
duizendtallen zijn afgerond. Het aantal omgekomenen in de oorlogsjaren was zeer
talrijk omdat de deportatie in veewagons plaatsvond bij zeer lage
wintertemperaturen en met nauwelijks geregelde behuizingen in de
opvanggebieden. Over het geheel genomen overleefde een kwart tot een derde de
deportatie niet. Van de Krim-Tataren, Tsjetsjenen en Ingoesjeten kwam bijna de
helft, van de Duitsers een derde, van de andere volken 15 tot 35% om.182
In 1957 besloot de Opperste Sovjet ertoe om dit onrecht ongedaan te maken en
zodoende mochten de verbannen volken uit Kazakstan en Oezbekistan terugkeren
behalve de wegens hun collaboratie met de Duitse bezetters nog altijd
gewantrouwde Krim-Tataren. Die repatriatie werd pas jaren later georganiseerd
tezamen met de herinstallatie van de meeste autonome republieken en provincies.
Ook de Wolga-Duitsers moesten in Kazakstan blijven, formeel omdat slechts een
deel van hen voor 1941 in de eigen Wolga-ASSR had gewoond en hun
oorspronkelijke woonplaatsen inmiddels door Russen waren bevolkt. Na het
verdwijnen van de Sovjetunie en het opheffen van de uitreisverboden werd aan hun
emigratie naar Duitsland toegestaan. Minderheden van deze volken bleven in hun
opvanggebied en dat gold de meeste Meschketen, waarvan er zeer weinig
teruggekeerden naar Georgië dat niet van zins was opnieuw een bestuurlijke

181

Waaronder tien Wehrmacht-divisies, in totaal 50.000 manschappen, gerekruteerd uit
krijgsgevangenen uit het Sovjetleger, dwangarbeiders en vrijwilligers uit de Duits-bezette gebieden.
Onder generaal Vlasov werd dit Russische bevrijdingsleger (ROA) opgericht, dat sinds januari 1943
met een staf van voormalig tsaristische officieren aan Duitse zijde vocht. Zie Hoofdstuk VII noot
18.
182

Dallin 1957: 257-259; Soviet Nationalities: 1967: 104; Conquest 1970: 64- 95-11, 162; Sheehy
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autonomie voor hen in te stellen. De Krim-Tataren mochten na veel discussie en
petitionnementen in de jaren zeventig en tachtig pas weer in het kader van de
glasnost terugkeren naar een aantal van hun oorspronkelijke dorpen. Daarin maken
zij 12% (250.000) van de Krimbevolking uit.
16b. Van Sovjet-republieken tot Russisch-federale en Soevereine republieken,
1989Na 1989 was het Sovjetgezag niet meer in staat de orde in de Kaukasus te
handhaven. Het Sovjet-bestuurssysteem bestond voor 1989 in de zuidelijke
Kaukasus uit drie socialistische nationale staten - de Armeense, Georgische en
Azerbeidzjaanse SSR-Republieken, met daarbinnen autonome ASSR-republieken
en autonome provincies (AO) voor de bevolking die in deze republieken een eigen
erkende nationaliteit bezat en zichzelf in haar eigen taal en cultuur mocht
besturen.183 In de noordelijke Kaukasus waren, echter in het kader van de SovjetRussische Federatie (RSFSR), ook vijf autonome republieken (ASSR) en twee
autonome provincies (AO) ingericht die weliswaar ook bestuurd werden in hun
eigen taal, maar het Russisch als tweede en soms als eerste taal gebruikten.184 Dit
garandeerde een vrede tussen de Kaukasusvolken gebaseerd op een verdeel-enheers politiek. De republiek- en de provinciegrenzen waren vaak bewust zo
getrokken dat ze juist geen nationaal of etnisch homogene bevolking omvatten en
er overal minderheden voorkwamen die vaak bij de nationaliteit of etniciteit van
een nabuurrepubliek behoorden. De vestiging van Russen en Oekraïners werd
bevorderd. Om gerezen spanningen op te lossen werd dan een beroep op de centrale
Sovjetmacht voor alle betrokkenen van belang.
Na 1989 brak een periode aan van streven naar autonomie en separatisme, concreet
vormgegeven in met geweld doorgevoerde gebiedsannexaties. De Sovjet-verdeelen-heerspolitiek werkte door na het wegvallen van het centrale gezag en uitte zich
in eisen van grenscorrecties en uiteindelijk in annexaties waarin gebieden werden
afgescheiden van republieken en provincies waarin zij volgens hun bewoners niet
‘thuishoorden’. En toegevoegd aan republieken en provincies waar hun identiteit
met die van deze statelijke vormen overeenkwam. Vaak werden etnische
minderheden verjaagd die het streven van de sterkste partij in de weg stonden. De
positie van sterkste en zwakkere wisselde in het verloop van de gewelddadigheden
en militaire interventies van de Russische Federatie werden doorslaggevend.
Bevolkingsuitwisselingen en autonomie konden bijdragen aan een vreedzame
oplossing.
Abchazen en Osseten profiteerden daarvan en maakten zich vanuit de status van
autonome republiek c.q. provincie binnen Georgië los, om met Russische militaire
hulp autonome republieken in de Russische Federatie te kunnen vormen. Karabagh-

183

In de Sovjetrepubliek SSR-Georgië waren twee autonome deelrepublieken: de ASSR-Abachazuë
en de ASSR-Adjarïë, en een Autonome Provincie: de AO-Zuid-Ossetië. In de Sovjetrepubliek (SSR)
Azerbeidzjan was een autonome provincie opgenomen: de AO-Nagorno-Karabagh.
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Republieken ASSR-Kabardië-Balkarië, ASSR-Tjetsjenië-Ingoesjetië, ASSR-Noord-Ossetië,
ASSR-Dagestan en ASSR-Kalmukkië. Tsutsiev 2014: map 38.
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Armeniërs deden datzelfde in Azerbeidzjan, maar dan om zich bij Armenië aan tet
kunnen sluiten. Uiteindelijk kozen de Karabagh-Armeniërs een republiek-status
onder de naam Artsach om Armenië te vrijwaren van internationale veroordeling
en isolement, want Karabagh wordt internationaal nog steeds beschouwd als
autonoom onderdeel van Azerbeidzjan en de feitelijke inlijving van de districten
tussen Armenië en Karabagh als een onwettige annexatie.
Ingoesjeten konden zich op deze wijze als een de facto Autonome Republiek
losmaken van Tsjetsjenië, waaraan zij in de Sovjet-periode als Autonome Provincie
bij waren ondergebracht. Rusland erkent de nieuwe status en Tsjetsjenië gedoogt
hem.
De dissidente minderheden die al bestonden of pas ontstonden in dit proces van
grensverleggingen en etnische zuiveringen werden overal de grenzen overgewerkt,
al dan niet in een bevolkingsuitruil. Dat is tot dusver gelukt in de conflicten tussen
Georgië en Rusland over Abchazië en Ossetië maar heeft inzake Karabagh tot een
patstelling geleid tussen Armenië en Azerbeidzjan. Georgiërs die in de
afgescheiden republieken zijn achtergebleven verklaarden zich onder druk tot
Abchaas of Osseet om daarmee hun verblijfsrecht te kunnen behouden
Nagorno-Karabagh185, een Autonome Provincie (AO) binnen de Autonome
Republiek (voormalig ASSR) Azerbeidzjan, met een driekwart meerderheid
Armeniërs, wilde zelfstandigheid. De Russische Federatie steunde Azerbeidzjan in
zijn afwijzing van deze poging tot afscheiding. De Azerbeidzjaanse aankondiging
van een militair ingrijpen, lokte een gewapend conflict uit waarbij Karabagh
militaire steun van Armenië zocht en kreeg en Azerbeidzjan dat evenzo deed bij de
Russische Federatie, die daarin toestemde vanwege haar oliebelangen in de
Kaspische Zee. Om de verbindingswegen naar Armenië te openen, bezette de
nationale militie van Karabagh het tussenliggende Azerbeidzjaanse gebied dat
Karabagh geografisch scheidde van Armeens staatsgebied, en dat voornamelijk
door Koerden werd bewoond. In de oorlog die in 1992 uitbrak vestigden Armeense
milities tussen april en november 1992 hun gezag in Karabagh en in de zone tussen
Karabagh en Armenië. Van daaruit sloegen vrijwel alle 200.000 Azeri en Koerden
op de vlucht naar Azerbeidzjan, samen met 190.000 uit Armenië zelf.
Daartegenover vluchtten 350.000 Armeniërs uit Azerbeidzjan, met name uit de
hoofdstad Baku. De gewelddadigheid, waarmee de vlucht op gang werd gebracht,
kostte meer dan 40.000 mensen het leven, min of meer gelijk verdeeld over
Armeniërs en Azeri.186 In 2021 veroverde Azerbeidzjan met Turkse steun het
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Koerden. Armeniërs kwamen terug na de machtsovername door Rusland in het begin van de 19 de
eeuw en namen de plaatsen in van moslims die nu voor het Russisch gezag uitweken naar Perzië.
Van een derde in 1832 was het aandeel Armeniërs in 1880 gestegen tot 53%. Deze ontwikkeling
werd gesteund als onderdeel van de beveiliging van de staatsgrenzen door vestiging van aan Rusland
loyale staatsburgers. Dat leidde tot gewapende conflicten en pogroms tegen de Armeniërs, met name
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grootste deel van de in 1992 verloren gebieden. Na interventie van Rusland behield
Armenië alleen de helft van de oorspronkelijke autonome republiek NagornoKarabagh. De bevolkingsverschuivingen van 1992 en daarna werden hiermee
teruggedraaid.
De bestuurlijke verdeling van Noord en Zuid-Ossetië kwam in 1989 ter discussie.
Na het wegvallen van het Sovjetgezag zocht de Autonome Provincie (AO) ZuidOssetië in Georgië toenadering tot de Autonome Republiek (voormalig ASSR)
Noord-Ossetië in de Russische Federatie. In het noorden vormden Russen een grote
minderheid van een derde van de bevolking; in het zuiden was datzelfde het geval
met Georgiërs, die er het bestuursapparaat grotendeels beheersten. Ossetische
separatisten riepen in het zuiden in 1993 de provincie tot een republiek uit en kregen
die gaandeweg ook onder controle. Toen zij zich in 2003 aansloten bij de Russische
Federatie kwam het Georgische leger in het geweer maar zijn gezag kon het alleen
in enkele door Georgiërs bewoonde randgebieden handhaven. Na een interventie
van het leger van de Russische Federatie brak een oorlog uit in augustus 2008,
waarin de Russen doordrongen tot ver in Georgië en dat land zich gewonnen moest
geven. Zuid-Ossetië noemt zich sindsdien een Autonome Provincie (AO) binnen de
Russische Federatie, een situatie die internationaal niet wordt erkend maar de facto
is blijven bestaan. Osseten en Georgiërs sloegen in aan elkaar tegengestelde richting
op de vlucht over de door het Russische leger gecontroleerde grenzen. Dat kostte
vermoedelijk 5.000 van hun het leven. De aantallen gezuiverden zijn als volgt
becijferd: sinds 1993, en vooral in 2008, verdwenen 30.000 Georgiërs uit het zuiden
van Ossetië en daartegenover verlieten minstens zoveel Osseten Georgië.187
Alle hier beschreven ‘zuiveringen’ hadden ook het karakter van een uitwisseling.
Huizen en dorpen werden op grote schaal door nieuwkomers in beslag genomen en
herbouwd wanneer zij waren verwoest tijdens de gewelddadigheden.
Tsjetsjenië riep in 1992 als Autonome Republiek (voormalig ASSR) binnen de
Russische Federatiezijn soevereiniteit uit, waarna het federale Russische leger
binnentrok en een oorlog uitbrak. Tot 1995 hadden de federale troepen het land in
handen maar in 1996 moesten zij steeds meer terrein prijsgeven ten koste van grote
verwoestingen. De oorlog escaleerde in 1999 voor een tweede maal toen een
opstandige factie haar strijd als jihad voorstelde en onder die vlag met buitenlandse
militaire steun ook de naburige autonome republieken Dagistan en Ingoesjetië
wilde gaan ‘bevrijden’. Na het hoogtepunt van de gewelddadigheid waren 350.000
Ingoesjeten, Tsjetsjenen en Russen op de vlucht geslagen en 50.000 van hen
omgekomen. De oorlog werd pas in 2006 afgesloten nadat de sterkste Tsjetsjeense
partij de status van autonome republiek in de Russische Federatie aanvaard had en
toestemde in de verzelfstandiging van de Autonome Provincie (AO) Ingoesjetië tot
186

187

Potier 2001: passim.

Tsutsiev 2014: maps 35, 38-40 en toelichtingen. Zuid-Ossetië was na 1921 als autonome
provincie (oblast) ingevoegd bij de Socialistische Sovjetrepubliek (SSR) Georgië. Noord-Ossetië
werd toen eveneens geïnstalleerd als autonome republiek in de Russische Socialistische Federatieve
Sovjetrepubliek (RSFSR), samen met de naburige autonome republieken van de Kabarden-Balkaren
en van de Tsjetsjenen-Ingoesjeten.
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een eveneens soevereine republiek. De oorlog heeft het gebied grotendeels
verwoest, en velen verjaagd vooral ook onder de grote Russische minderheid, wier
aantal van 300.000 in 1990 tot minder dan 40.000 is teruggelopen.
De Noordkaukasische provincies en republieken hebben de autonomie die zij
binnen de Sovjetunie bezaten ook binnen de Russische Federatie behouden en
aanzienlijk versterkt.188 Dat heeft zijn weerslag gekregen in de drastische terugloop
van het aantal Russen en Oekraïners, die vooral werkzaam waren in het
ambtenaren- en politieapparaat en woonden in de steden, en in uit de 19de eeuw
stammende boerenkolonies. Sinds 1989 is hun aantal van 1,37 teruggelopen naar
0,55 miljoen en terwijl zij toen gemiddeld een derde van de bevolking van de
RSFSR-republieken uitmaakten, is dat nu nog een kwart in diezelfde maar sinds
1989 Federatie-republieken.189
In de drie sinds 1989 soeverein geworden Georgische, Armeense en
Azerbeidzjaanse republieken bedroeg het aantal Russen en Oekraïners toen nog 0,9
miljoen, en tegenwoordig geen 200.000 meer, wat procentueel op een daling van 5
naar 1 neerkomt. Ook in de status van de Russische taal komt dat tot uitdrukking.
Deze was in alle bestuurseenheden een officiële taal maar is dat nu niet meer in de
soevereine nationale republieken. In de republieken en provincies binnen de
Federatie is Russisch nog steeds wel een overheidstaal, in de provincies soms de
eerste taal, afhankelijk van de aantallen Russen.190

17. Balans van 240 jaar etnische en nationale herordening in de Kaukasus
Bijna twee en een halve eeuw verschuiving van bestuurlijke grenzen en verdrijving,
uitwisseling en kolonisatie in de Kaukasus hebben een nieuwe etnografie van dat
gebied bewerkstelligd. De Kaukasusvolken woonden aanvankelijk vrijwel overal
door elkaar heen, al was het vaak in geïsoleerde, soms in clusters dorpen met een
etnisch uniforme bevolking, terwijl de steden pluriform waren samengesteld met
dominerende Armeense en Griekse gemeenschappen in eigen stadswijken.
Naarmate de Russische pacificatie vorderde, manifesteerden Russen en met het
keizerrijk verbonden ambtenaren en militairen zich steeds meer in de steden. De
extreme pluriformiteit op het platteland was mede een gevolg van het
berglandschap dat gemeenschappen in zichzelf besloot en kleine regio’s verkeersgeografisch van elkaar isoleerde. De Russische kolonisatie van het platteland begon
in de noordelijke steppen, waar aan het einde van de 18de eeuw nomadenvolken
verjaagd werden om plaats te maken voor Russische en Oekraïense Kozakken en
Duitse boerenkolonisten. Toen het verzet van de bergvolken in de tweede helft van
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de 19de eeuw gebroken was, kon kolonisatie op de vorige en grote schaal niet meer
herhaald worden. Ondanks de verdrijving van enkele bergvolken bleven er toch
genoeg Kaukasiërs over om leeggevallen plaatsen over te nemen. Maar ook
Kozakken werden in de nieuwe grenszones 191 in gemeenschappen gevestigd:
boerenkolonisten en ‘grenswachters’. Zij werden bewapend om hun bestaan te
kunnen verzekeren en nieuwe voorlopige staatsgrens te consolideren. Aan het
keizerrijk loyale functionarissen, meestal Russen, kregen een plaats als ambtenaren
en militairen in nieuwe stedelijke bestuurscentra en garnizoensplaatsen, maar
numeriek zouden ze minderheden blijven. Behalve Kozakken stroomden boeren en
onder hen religieuze dissidenten zoals de oudgelovige orthodoxen uit het keizerrijk
in grote aantallen naar gebieden van waaruit Nogaïers, Tsjerkessen, Abchazen en
Abazanen verdreven waren. Het laatst vond een bevolkingswisseling plaats in de in
1878 geannexeerde voorheen Ottomaanse provincie Kars. Daar werden veel Turken
en Koerden verdreven en dat bevolkingsverlies kreeg op ruime schaal aanvulling
met Russen, Grieken en Armeniërs. De bestuurlijke inrichting hield vooral rekening
met militaire strategie naast etnografie en beide konden elkaar versterken. Zeker
wat de drie grote Zuidkaukasische volken - Armeniërs, Georgiërs en Azeri - betrof.
Zij werden na de verovering en annexatie van hun woongebied eerst in autonome
provincies (gouvernementen) gereorganiseerd en dat betekende voor de Russische
uniformeringspolitiek een voorzichtig manoeuvreren omdat zij de nationale
aspiraties van deze volken niet wilde voeden, zeker niet door ze te onderdrukken.
De in omvang kleinere gebergtevolkeren werden na pacificatie in militaire
districten georganiseerd en later, wanneer opstandige beroering verdween, in
burgerlijke provinciale bestuurseenheden. Dat elke bestuurseenheid ook
onvermijdelijk door minderheden werd bewoond gaf de centrale autoriteiten de
mogelijkheid om controle te krijgen door meerderheden en minderheden tegen
elkaar uit te spelen en zelfs hun aanwezigheid hier en daar met de wijziging van
bestuurlijke grenzen en met vestigingsrechten te beïnvloeden. Met deze etnopolitiek werd de macht van de meerderheid verzwakt en die van minderheden
verbonden aan loyaliteit met het centrale gezag.
Na de Revolutie werd sinds 1920 volgens de nationaliteitenprincipes van Lenin een
nieuwe bestuurlijke hervorming doorgevoerd waarbij alle volken hun ’eigen’
provincie of republiek toegewezen kregen. Dat verbond de volkeren met de
socialistische federatie en moest hen de tijd geven om vanuit hun traditionele
etnische gemeenschap te groeien naar een nieuwe en etnisch-overstijgende klassesolidariteit. De Stalinistische industrialisatie- en landbouwpolitiek kreeg
vervolgens een zodanig gewelddadige uitvoering dat de hervormingen en ook de
etnisch-Russische invloed onbedoeld werden afgezwakt. De tsaristisch
loyalistische Kozakken pasten niet in de proletarische collectivisering en hun
autonomie werd opgeheven hoewel zij voorlopig nog landbouw productiecollectiviteiten mochten vormen. Velen in de Oekraïne en de Kaukasus waren al in
de 19de eeuw van de lijfeigenstatus bevrijd en kleine zelfstandige boeren geworden

Door Kozakken gestichte dorpsgemeenschappen heetten stanitza’s. Zij waren verenigd in
districten met bestuurlijke en kerkelijke voorzieningen. Bij het verschuiven van de grenzen werden
de dorpen vaak afgebroken en elders herbouwd.
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die zich nu tegen collectivisering verzetten en daarvoor gestraft werden met de
holodomor (1932/33): gedwongen afstand van hun landbouwproductie en
dientengevolge uithongering. Volgens verschillende berekeningen verloren drie tot
zeven miljoen hun leven en behalve Oekraïners betrof dat vooral etnische
minderheden.192 De nadering van de Duitse en de met Duitsland verbonden legers
in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog versterkten de hoop op bevrijding
van de Sovjetterreur. Onder Kozakken en Russendeutsche maar ook onder de
islamitische volken als Tataren en Tetsjenen bestond grote onvrede omdat hun
traditionele en religieuze samenlevingsvormen door de collectivisering ook waren
opgeheven; velen onder deze etniciteiten zagen de Duitsers daarom als hun
bevrijders.
Angst voor collaboratie met de Duitse bezetters door de Kaukasische bevolking en
zeker ook de Russendeutsche werd vervolgens ook daadwerkelijk bevestigd tijdens
de kortstondige Duitse bezetting van de noordelijke Kaukasus in de herfst van 1942.
Een grootschalige etnische zuivering van honderdduizenden Kaukasiërs sinds het
einde van 1942 in het jaar 1943 wordt, gezien het aantal slachtoffers, soms ook met
genocide aangeduid.
In de jaren vijftig en zestig zijn de verbanningen ongedaan gemaakt en na
terugkomst van de meeste gedeporteerden werden hun republieken en provincies
weer ingericht hoewel zij grond, huizen en bestuurlijke autonomie moesten delen
met in de tussentijd in hun plaats gekomen Russen en Oekraïners.
In de jaren negentig zou de wrijving, die in dit samenleven niet tot oplossing was
gekomen, uitbarsten in heftige twisten en tot lokale oorlogen leiden waarin de
grenzen ter discussie gesteld werden. Het uiteindelijke resultaat is uiteindelijk dat
in de republieken door de sindsdien gewelddadige etnische zuiveringen een
betrekkelijk etnisch en nationaal-homogene bevolking is ontstaan. De
verslechterende veiligheid en economie hebben op grote schaal ook emigratie naar
Rusland teweeggebracht van autochtonen en vooral ook van Russen. In de
Kaukasische provincies die binnen de grenzen van de Russische Federatie bleven
is het autochtone element versterkt en zijn de Russische en Oekraïense
minderheden, soms meerderheden, sterk afgenomen, ondanks het overkoepelende
centrale gezag van Moskou.
Rusland voerde in de 19de eeuw een kolonisatiepolitiek in de Kaukasus om de, in
grote aantallen aanwezige, etnisch en religieus anders geaarde volken blijvend te
pacificeren, te onderwerpen en te assimileren. Etnische zuiveringen werden op
grote schaal uitgevoerd en hadden regionaal wel resultaat maar het bleven toch
gedeeltelijke oplossingen die ressentiment opriepen. Russificatie was oppervlakkig
en het Russische element bleef beperkt tot kolonies van gedetacheerde ambtenaren
en militairen en geïsoleerd gevestigde boeren. Alleen waar enkel autochtone volken
grotendeels waren verdreven kwamen grotere aantallen Russische en Oekraïense
boeren ervoor in de plaats.
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De Sovjetunie heeft gepoogd om integratie en assimilatie na te streven maar dan
binnen het kader van socialistische broederschap en gelijkwaardigheid. Ze verkeek
zich op de lange duur van zo’n proces. Haar streven begon met een systeem van
bestuurlijk-etnische autonomieën - provincies en republieken - en die versterkten de
etnische identiteiten juist. Een proces dat tegengegaan werd met immigratie van
Russen en Oekraïners, in de verwachting dat deze een bestuurlijke en culturele
bovenlaag met de elites van de Kaukasische volken zouden kunnen gaan vormen.
Op de langere duur zou dan de autochtone bevolking gerussificeerd of tenminste
geminoriseerd zou kunnen worden. Een beslissende fase brak in de Kaukasus aan
toen de bestuurlijke autonomie werd opgeheven en de volken waarop zij was
gebaseerd in een massale en gewelddadige etnische zuivering werden gedeporteerd.
Het herroepen van hun verbanning, en het herstel van hun bestuurlijke autonomie
bracht die volken na een of twee generaties wel op hun oude plaatsen terug, maar
meer dan tevoren waren zij zich van hun noodlottige en kwetsbare identiteit bewust
geworden. Zij hielden afstand tot de in groten getale tijdens hun ballingschap
geïmmigreerde Russen en uitten die afstand met name in een toenemende etnische
en religieuze homogamie.
De post-Sovjet periode laat zien dat de etnische en nationale pluriformiteit en
segregatie sterker waren geworden dan het streven naar versmelting in een
socialistische ‘Sovjet-natie’. En het laat ook zien dat nationaal en etnisch
zelfbewustzijn de staatsvorming voor de toekomst blijft bepalen. Om haar macht te
vestigen speelt de Russische Federatie de etniciteiten en nationaliteiten militair
tegen elkaar uit en heeft zij afstand gedaan van het vreedzamer middel van culturele
assimilatie.
In de Midden-Europese natiestaten was een massale en gewelddadige zuivering van
vele miljoenen behorende tot etnische en nationale minderheden, als voorwaarde
nodig om van de oorspronkelijk pluriforme en elkaar gewelddadig bestrijdende
bevolking een nationaal homogene staatsburgerschap te maken.
Een dergelijke voorwaarde kon in de binnen- en tussenstatelijke politieke
verhoudingen van de Kaukasus niet ontstaan, hoewel er na het uiteenvallen van de
Sovjetunie nog wel een begin mee werd gemaakt. Inmiddels zijn de nieuwe staten
als garantie voor hun soevereiniteit de meer dan een eeuw oude Europese ‘traditie’
van nationale homogenisering van hun staatsbevolking gaan volgen.
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