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Weinig plaatsen op aarde illustreren zo nauw de 
verbondenheid van geografi e en politiek als de 
Armeense enclave Nagorno-Karabach in het 
Turkstalige Azerbeidzjan. De bergen beschutten de 
‘donkere tuin’, zoals Karabach in het Turks heet. De 
Armeniërs noemen de zelfverklaarde republiek van 
Nagorno-Karabach, met Stepanakert als hoofdstad, 
in hun eigen taal Artsakh. Beide volken, christelijke 
Armeniërs en islamitische Azeri, maken van oudsher 
aanspraak op Nagorno-Karabach. Zeker toen met de 
Sovjetunie ook het concept van het internationalisme 
verdween, werd het ideologisch vacuüm opgevuld 
door de idee van het ‘etnisch landbezit’, zo merkt 
de Russische analyst Sergei Markedonov op: ‘Het 
geboorteland wordt als iets heiligs beschouwd.’1 In 
naam van die idee is al veel bloed gevloeid in Na-
gorno-Karabach, zoals tijdens de oorlog van 1992-
1994, die tienduizenden mensen het leven kostte. De 
internationale gemeenschap zoekt een diplomatieke 
oplossing voor het ‘bevroren confl ict’ dat Nagorno-
Karabach vormt.2 Gevaar dreigt wanneer zo’n ‘be-
vroren confl ict’ begint te ontdooien. Al vele maan-
den voor de Vijfdaagse Oorlog in augustus 2008 
uitbrak over Zuid-Ossetië, liepen de spanningen 
tussen Rusland en Georgië snel op. De vraag die de 
betrokken actoren in de regio bezighoudt, is welke 
invloed van deze oorlog uitgaat op het denken van 
het militair-politiek establishment in Azerbeidzjan.

In Nagorno-Karabach botsen twee principes uit het 
domein van het volkenrecht met elkaar: territoriale 
integriteit en zelfbeschikkingsrecht. Azerbeidzjan 
stelt dat de Armeniërs een deel van zijn grondge-
bied, Nagorno-Karabach, onrechtmatig onttrek-
ken aan zijn centrale gezag en een ander deel, zeven 
aanpalende districten, wederrechtelijk bezetten. De 
Armeense bevolking van Nagorno-Karabach zegt 
op haar beurt zich bedreigd te voelen als eventuele 
‘minderheid in Azerbeidzjan’. De Armeniërs zoeken 
veiligheid, maar volgens Bakoe laten ze zich leiden 
door ‘landhonger’.
 Wat leert een korte historische terugblik ons? Op 
30 november 1920 verklaarde Azerbeidzjan, inmid-
dels deel van de Sovjetunie, dat Nagorno-Karabach 

tot Armenië behoorde. Op 4 juli 1921 besloot het Bu-
reau van de Communistische Partij van de Kaukasus 
(Kavbureau) Nagorno-Karabach, ondanks een intus-
sen andersluidend verzoek van Azerbeidzjan, toch 
onderdeel van Armenië te laten blijven. Maar in de 
nacht van 4 op 5 juli kwam het Kavbureau op instiga-
tie van Stalin op zijn eerdere beslissing terug. Was zijn 
drijfveer een divide-et-impera-politiek? In ieder geval 
zou het onderbrengen van de Karabach-Armeniërs 
in Azerbeidzjan een duivels proces van interetnische 
spanningen op gang brengen, en dus hoefde Moskou 
niet langer te vrezen dat Azeri en Armeniërs ooit de 
handen ineen zouden slaan tegen het centrale gezag. 
Op 7 juli 1923 werd de Nagorno-Karabach Autonome 
Oblast (NKAO) opgericht. Ondanks de hun toege-
kende autonomie voelden de Karabach-Armeniërs 
zich niet gelukkig in Azerbeidzjan.
 Pas ten tijde van de perestrojka begonnen ze echter 
weer hardop te dromen van aanhechting bij Armenië. 
Op 20 februari 1988 wendde de Assemblee van de 
NKAO zich tot de Opperste Sovjet van de Sovjetunie 
met een resolutie die voorzag in overheveling van de 
regio naar de Sovjetrepubliek Armenië. De Assem-
blee kreeg nul op het rekest. Volgens artikel 78 van 
de Grondwet uit 1977 mochten de grenzen van een 
Sovjetrepubliek niet zonder haar toestemming worden 
veranderd. Op 26 februari 1988, slechts zes dagen na 
de resolutie, richtten woedende Azeri een bloedbad 
aan onder de Armeense inwoners van Sumgait, een 
stad in Azerbeidzjan. Er volgden in de jaren daarna 
nog meer pogroms en deportaties, waarvan de Ar-
meense burgers van Azerbeidzjan het slachto" er wer-
den. Het versterkte alleen maar de vastberadenheid 
van de Armeniërs om zich los te rukken uit wat ze een 
‘genocidale’ staat noemen.
 Voor de Armeniërs loopt er één rode historische 
draad tussen de door het Ottomaanse Rijk gepleegde 
genocide van 1915 (en de slachtpartij van 1895 onder 
sultan Abdul Hamid II) en de behandeling die de 
Armeniërs ondergingen in Azerbeidzjan. Of het nu 
gaat om Turkije of Azerbeidzjan, het zijn allemaal 
‘Turken’ die er de scepter zwaaien en ze zijn allemaal 
even ‘gevaarlijk’, zo redeneren de Armeniërs. Maar 
Bakoe rakelt van zijn kant Armeense oorlogsmisda-
den op (zoals de moord op een paar honderd Azeri, 
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die in februari 1992 uit Khojali wilden vluchten). In 
augustus 1991 schudden de Azeri het sovjetjuk van 
zich af en op 23 november namen ze een wet aan 
over ontbinding van de NKAO. De Armeniërs van 
Nagorno-Karabach die in september de onafhanke-
lijkheid hadden uitgeroepen, hielden op 10 december 
1991 een referendum. Meer dan 108.000 Armeense 
bewoners van Nagorno-Karabach, de overgrote 
meerderheid in het gebied, stemden voor een eigen 
staat. Op 6 januari 1992 formaliseerde men de onaf-
hankelijkheid, die door niemand zou worden erkend. 
Bakoe wees erop dat er geen rekening was gehouden 
met de wil van de Azeri in het gebied.
 In 1992 brak in en rond de enclave de oorlog uit. 
Uiteindelijk behaalden de Karabach-Armeniërs 
met de steun van Armenië de overwinning op de 
Azeri en bezetten ze bovendien zeven districten van 
Azerbeidzjan rond de enclave Nagorno-Karabach, 
met een totale oppervlakte van zo’n 11.700 km%. Op 

die manier creëerden ze met het district Lachin een 
corridor tussen Armenië en Nagorno-Karabach en 
met districten als Kelbajar een ‘veiligheidsgordel’. De 
plaatselijke Azeri, ongeveer 724.000 mensen, werden 
verdreven. Eenzelfde lot viel de 413.000 Armeniërs 
van Azerbeidzjan ten deel. De oorlog bracht aan 
beide zijden een etnische zuivering teweeg.
 Aldus zijn de drie problemen die het voorwerp van 
moeizame onderhandelingen uitmaken in de eerste 
plaats de finale status van Nagorno-Karabach, ver-
volgens de kwestie van de teruggave van de bezette 
districten rond de enclave en ten slotte de terugkeer 
van de honderdduizenden Azeri-vluchtelingen. 
Die problemen zijn in elkaar gehaakt. De Minsk 
Groep van de Organisatie voor Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa (OVSE), onder leiding van 
co-voorzitters Frankrijk, Rusland en de Verenigde 
Staten, legde in 2005 een plan op tafel dat voorziet 
in terugtrekking van de Armeense troepen uit de be-
zette gebieden en in een interim veiligheidsakkoord 
voor Nagorno-Karabach. Maar wat zijn de modali-
teiten van een referendum over de finale status van 
Nagorno-Karabach? Kunnen de Azeri-vluchtelingen 
er al dan niet aan deelnemen? Voor Jerevan kan 

de uitkomst van het referendum ook uitmonden 
in afscheiding; Bakoe vindt dat de gehele bevolking 
van Azerbeidzjan dan moet worden geraadpleegd. 
Jerevan verzet zich tegen terugtrekking van de Ar-
meense troepen uit Kelbajar en Lachin, de meest 
strategische van de bezette districten, zolang er geen 
duidelijkheid is over de finale status.

De laatste jaren is er in de Zuidelijke Kaukasus een 
onverhulde bewapeningswedloop aan de gang. De 
rijke oliestaat Azerbeidzjan spendeerde alleen al in 
2007 een miljard dollar aan wapentuig, viermaal zo-
veel als Armenië. Met een stijging van het BNP van 
34,5% in 2006 gold de economie van Azerbeidzjan 
als de snelst groeiende ter wereld. De olieproductie 
steeg tussen 1997 en de eerste helft van 2007 van 
181.000 tot 847.000 vaten. Azerbeidzjan vertoont de 
kenmerken van een petrostaat: het gemakkelijk ver-
diende oliegeld wordt niet in andere sectoren geïnves-
teerd, maar verdwijnt in de zakken van een corrupte 
elite. De kloof tussen rijk en arm kan sociale onrust 
in de hand werken. De autoritaire staat onderdrukt 
elke vorm van oppositie en neemt zijn toevlucht tot 
een nationalistische agenda door zich nog meer op 
de externe vijand te richten. Verwacht wordt dat de 
olie-inkomsten van 46% van het BNP in 2009 zullen 
dalen tot 32,6% in 2012, wat minder begrotings-
ruimte voor bewapeningsuitgaven zou genereren. 
Samen met stijgende sociale onrust zou dit de aanzet 
kunnen zijn om vóór 2012 op oorlog aan te sturen. 
De bewapening versterkt het zelfvertrouwen van Ba-
koe, maar ook Jerevan en Stepanakert zijn niet bereid 
een compromiskoers te varen. Het lot van Nagorno-
Karabach gaat alle Armeniërs van over de hele wereld 
aan of, zoals een locale analist stelde: ‘(…) there is a 
significant inflow of patriotic investment from the 
Armenian diaspora and Armenia itself.’3
 Het wederzijds wantrouwen zit diep. Aan beide 
zijden was het leed onder de gewone mensen onnoe-
melijk groot. Bakoe voert géén politiek van integra-
tie van ontheemden: de honderdduizenden gevluchte 
Azeri leven in noodverblijven, wat hun frustratie en 
haat tegenover de Armeniërs aanzwengelt en wat 
hen tegelijkertijd ontvankelijk maakt voor manipula-
tie door de overheid. Toch is er een zekere toenade-
ring op het hoogste niveau. Medvedev, de president 
van Rusland, en zijn ambtscollega’s uit Armenië en 
Azerbeidzjan ondertekenden op 2 november 2008 
de Verklaring van Moskou, waarbij ze zwoeren een 
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oplossing voor het conflict te zoeken op basis van 
de internationaal-rechtelijke beginselen en normen. 
Rusland wil blijkbaar als vredestichter zijn imago 
oppoetsen na de diplomatieke schade die het in de 
Vijfdaagse oorlog heeft opgelopen.4 Maar een diplo-
matieke oplossing in de schoot van de Minsk-Groep 
zelf is er niet gemakkelijker op geworden, omdat 
de betrekkingen tussen de co-voorzitters Rusland 
en Frankrijk (als toenmalig EU-voorzitter) sinds 
de Georgisch-Russische oorlog zijn verzuurd. De 
Verenigde Staten lieten verstaan te willen vasthou-
den aan hun positie met betrekking tot Nagorno-
Karabach. Dat onderstreept hun bereidheid verder 
binnen de Minsk-Groep te blijven zoeken naar een 
vreedzame oplossing. Alijev, de president van Azer-
beidzjan, presenteerde de Verklaring van Moskou als 
een diplomatieke triomf, omdat niet Nagorno-
Karabach maar Armenië haar mede-ondertekende. 
Of de vrede nu dichterbij komt, is zeer de vraag. In 
een interview met de Italiaanse RAI op 27 novem-
ber zei Alijev dat die Verklaring niet de verbintenis 
inhoudt af te zien van een ‘militaire optie’.
 Begin september 2008 was er ook al iets onge-
woons gebeurd, een wonder haast. De Turkse pre-
sident Abdullah Gül woonde in Jerevan de voetbal-
wedstrijd Armenië-Turkije bij. Het was de eerste 
keer dat de hoogste gezagsdrager van de Republiek 
Turkije voet zette op Armeense bodem. Dat kan 
eventueel bijdragen tot een oplossing voor Nagorno-
Karabach. Want een van de redenen waarom Tur-
kije zijn grens met Armenië gesloten houdt, is dat 
het zich in die kwestie schaart aan de kant van de 
Turkse broeders in Azerbeidzjan. Rusland heeft die 
toenadering aangemoedigd,5 omdat het ook econo-
misch belang heeft bij de ophe#ng van het Turkse 
handelsembargo tegen Armenië.

Is het de Vijfdaagse Oorlog die de regionale grote 
mogendheden Rusland en Turkije tot inkeer bracht 
en hen initiatieven doet ontplooien om het grote 
struikelblok voor de vrede in de Zuidelijke Kau-
kasus, het dispuut over Nagorno-Karabach, weg te 
rollen? Maar Jerevan/Stepanakert en Bakoe blijven 
op hun standpunt staan. De Azeri willen niet verder 
gaan dan toekenning van de ‘grootst mogelijke au-
tonomie’, wat de Karabach-Armeniërs op hun beurt 
weer niet vertrouwen. Hun de facto onafhankelijk-
heid willen ze niet prijsgeven voor een vage autono-

mie binnen een staat die niet alleen Turks is, maar 
ook dictatoriaal wordt bestuurd. Er is ook een psy-
chologische dimensie in het geding: in 1915 waren 
de Armeniërs slachto"ers, in de oorlog van 1992/1994 
echter hebben ze een overwinning behaald op de 
‘Turken’. Alles wat minder is dan onafhankelijkheid, 
zou die overwinning doen verkeren in een nederlaag 
en zou de identiteit van de Armeense natie op de 
helling zetten.
 Het optimisme van de laatste maanden van 2008 
is voorbarig. De diplomatie kan water en vuur niet 
verzoenen. Alijev zweept zijn volk al jaren lang op 
tegen de Armeniërs. Tijdens zijn inaugurele toe-
spraak van 24 oktober (enkele dagen na zijn her-
verkiezing als president) sloot Alijev elke vorm van 
onafhankelijkheid van Nagorno-Karabach uit. Ge-
zichtsverlies kan de autocraat zich niet permitteren. 
Zelfs de Armeense minister van buitenlandse zaken 
Nalbandian geeft toe dat de Vijfdaagse Oorlog een 
‘koude douche’ was voor Bakoe, maar hij vraagt zich 
tegelijkertijd af hoe lang de uitwerking ervan zal 
duren.6

 Tot op de vooravond van de Russisch-Georgische 
oorlog leek het in kringen van waarnemers een uit-
gemaakte zaak dat Bakoe zich voorbereidde op een 
oorlog om het ‘opstandige district’ Nagorno-Kara-
bach te heroveren. In maart 2008 vond het ernstigste 
incident plaats sinds de wapenstilstand van 1994: 
aan de ‘contactlijn’ tussen Karabach en Azerbeidzjan 
viel er bij hevige schermutselingen een twintigtal 
doden. Er zijn geen VN-waarnemers om de ‘grens’ te 
bewaken: het zijn Armeense en Azeri troepen die er 
elkaar in het vizier hebben. Bij de minste spanning 
schieten ze met scherp. Kijken de machthebbers 
in Bakoe sinds augustus 2008 anders aan tegen de 
kwestie? Georgië kwam van een kale veroverings-
reis terug. Is Azerbeidzjan eenzelfde lot beschoren, 
mocht het zijn geduld verliezen en manu militari wil-
len terugnemen waarop het meent recht te hebben? 
Moet het de toorn van Rusland vrezen?
 Weliswaar bekleedt Armenië nu het roterende 
voorzitterschap van de Collective Security Treaty  
Organization (CSTO),7 en heeft Rusland militaire 
bases in dat land, toch heeft Moskou óók belang 
bij een goede verstandhouding met Bakoe wegens 
handel in en transport van gas en olie (om Georgië 
heen).8 De Russische president heeft bij zijn o#ci-
ele bezoek aan Bakoe (3-4 juli 2008) een ‘Verkla-
ring over Vriendschap en Strategisch Partnerschap’ 
ondertekend. De term ‘Strategisch Partnerschap’ 
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hadden de Russen tot dan toe gereserveerd voor 
Armenië. Bovendien stelde de Verklaring van Bakoe 
in verband met Nagorno-Karabach dat een oplossing 
van het confl ict diende te geschieden op basis van 
‘(…) territoriale integriteit en de onschendbaarheid 
van de staatsgrenzen’. Toch haastte Medvedev zich 
om tijdens de persconferentie te verklaren dat Rus-
land een oplossing verkiest die ‘wederzijds aanvaard-
baar’ is, wat dus juist géén directe erkenning van 
Nagorno-Karabach als onderdeel van Azerbeidzjan 
inhoudt.9

De Russen zullen hun hand niet in het vuur steken 
voor Nagorno-Karabach. Dat heeft hun niet zoveel te 
bieden als Zuid-Ossetië, waarvan de bewoners zo gul 
werden bedeeld met Russische paspoorten. Rusland 
heeft ook teveel te verliezen in een confl ict met Azer-
beidzjan, terwijl het in de oorlog met Georgië alleen 
maar kon winnen (bijvoorbeeld door de al te Wes-
ters gezinde Saakasjvili af te stra" en). De Armeniërs 
vertrouwen Rusland niet voor het volle pond. Ze zijn 
niet vergeten dat de Russische troepen in 1915 niets 
ondernamen om de Armeniërs in Oost-Turkije voor 
de genocide te behoeden. Als Armenië toch volledig 
zou inzetten op Rusland, kon dit bovendien weleens 
ten koste gaan van zijn goede relaties met de EU en 
de NAVO. Zolang Jerevan de onafhankelijkheid van 
Abchazië en Zuid-Ossetië dan weer niet erkent (om-
dat dit zijn relaties met Georgië en het Westen zou 
verstoren), zal Moskou niet bepaald goede maatjes zijn 
met de Armeniërs. De betrekkingen tussen Jerevan 
en Moskou zijn wel goed, maar als puntje bij paaltje 
komt ondergeschikt aan de geostrategische belangen 
van Rusland in de Zuidelijke Kaukasus, die draaien 
rond energie, veiligheid, invloed.
 Als Azerbeidzjan naar de wapens grijpt, kan het 
zich beroepen op zijn territoriale integriteit en zijn 
recht de ‘bezette gebieden’ weer onder zijn controle 
te brengen (die anders dan Zuid-Ossetië van géén 
strategisch belang zijn voor Rusland). Bovendien 
heeft Alijev Rusland nooit zo getart als Saakasjvili. 
De invasie van Zuid-Ossetië door Georgië vormt 
een precedent door de verlaging van de drempelvrees 
om de ‘bevroren confl icten’ eventueel met geweld 
op te lossen. De Karabach-Armeniërs zijn echter 
vastberaden zich tot het uiterste te verdedigen. Zoals 
Eduard Atanesyan, hun vice-minister van buiten-
landse zaken, zei: ‘Ook al erkent de wereld ons de 
volgende twintig jaar niet, we houden voet bij stuk.’10
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