
OP BEZOEK IN 
NAGORNO-KARABACH

Daar zit ik dan. Op een Armeens bankje bij de grens met 
Nagorno-Karabach, een enclave binnen Azerbeidzjan, te 
wachten op een visum voor dit niet officieel erkende land. 
Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken 
mag je hier niet naartoe, omdat er nog schietincidenten 
schijnen voor te komen en er liggen landmijnen. Ik ben be-
nieuwd wat me te wachten staat.

Na een kwartier komt de douanebeambte terug met paspoort 
en een los visum. Of het in mijn paspoort geplakt mag wor-
den. “Doe maar niet” zeg ik, om problemen in andere landen 
te voorkomen. Onze chauffeur Artur rijdt met een behoorlijke 
snelheid door het ruige bergachtige gebied. Het is groener dan 
ik me had voorgesteld. Regelmatig staan er borden langs de 
weg waarop staat dat de infrastructuur in Nagorno-Karabach 
gefinancierd wordt door Armeense diaspora, de Armeniërs die 
in Europa en de Verenigde Staten wonen. 

Bij de grens viel me al op dat Nagorno-Karabach een eigen 
vlag heeft en in de hoofdstad Stepanakert blijkt dat ze ook een 
eigen president heeft. We logeren namelijk naast het presi-
dentiële paleis. Stepanakert is een vrij moderne stad met nog 
modernere jeugd. Hippe meisjes met kapotte spijkerbroeken, 
lange haren en smartphones flaneren door het park wat ach-
ter het paleis ligt. Behalve wat propaganda posters is hier niks 
te merken van de oorlog van een kwart eeuw geleden. De 
mensen zijn net zo afwachtend, maar even vriendelijk als in 
Armenië.

Je betaalt hier met Armeens geld en er rijden auto’s rond met 
Armeens kenteken, alsook een aantal Russische auto’s. Waar-
schijnlijk komt dat omdat morgen Euro 2019 begint. Het Euro-
pese Kampioenschap voetbal voor voetbalbonden van landen, 
regio’s en minderheden die niet aangesloten zijn bij de FIFA, 
maar bij CONIFA. 57 leden waaronder gastland Nagorno-Kara-
bach, Abchazië, Groenland, Transnistrië en de latere winnaar 
Zuid-Ossetië. 

Het contrast met de oude hoofdstad Shushi kan bijna niet gro-
ter. Deze vestingstad ligt op 10 kilometer van Stepanakert op 
een rotsplateau en is verwoest tijdens de oorlog begin jaren 
90. Daarvan zie je nu nog de restanten. Moskeeën die vernield 
zijn, de oude bazaar die nog een ruïne is en veel gebombar-
deerde gebouwen, waarvan het puin nog niet opgeruimd is. 
De sfeer in Shushi voelt vreemd. Er is bijna niemand op straat, 
de stad is grijs en grauw en voelt afstandelijk.

Het symbool van Nagorno-Karabach is het beeld “Wij zijn 
onze bergen” wat ten noorden van Stepanakert langs de weg 
staat. In de volksmond heet dit beeld Papik Tatik (grootvader 
en grootmoeder). Een beeld op een heuvel met twee grote 
portretten van een oudere man en vrouw.

Via een andere route verlaten we Nagorno-Karabach. We 
bezoeken de kloosters Gandzasar en Dadivank. In Gandzasar 
komt een groep Armeniërs ook een bezoek brengen. De men-
sen zijn heel vriendelijk en willen graag op de foto. Er wordt 
volop gedanst en muziek gemaakt. Hier gaan de mensen na 
het zingen de kerk in.

Door Ronnie Dankelman die in 2019 door het gebied reisde. Meer over Ronnie’s reizen lees je op www.photolovers.nl

In het Nederlandse televisieprogramma 3 Op Reis van 
BNN reisde Patrick Lodiers een aantal jaren terug ook 
naar Nagorno-Karabach. Deze aflevering is op de web-
site van BNNVARA nog terug te zien.

Nachitsjevan en Nagorno-Karabach
De impasse rondom twee autonome regio’s, Nachits-
jevan en Nagorno-Karabach, is een overblijfsel van het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Nachitsjevan is een au-
tonome republiek die bij Azerbeidzjan hoort maar geen 
verbinding heeft met het moederland omdat Armenië 
ertussen ligt en de grenzen potdicht houdt. Nagorno-Ka-
rabach, ook bekend als Artsach, is een zelf uitgeroepen 
republiek die officieel op Azerbeidzjaans grondgebied 
ligt maar door Armenië wordt gesteund. Ook al wordt 
de republiek internationaal niet erkend, zelfs niet door 
Armenië. De geïsoleerde ligging, een enclave binnen 
Azerbeidzjan, doen beide regio’s niet goed maar een op-
lossing voor het probleem lijkt ver weg. 

Het is een gevolg van een ‘succesvolle’ verdeel-en-heers 
politiek van Stalin ten tijde van de Sovjet-Unie. Door 
grenzen bewust door etnische groeperingen te trekken 
en zo regio’s onderling dusdanig slechte banden te laten 
onderhouden, zouden ze nooit gemeenschappelijk in 
opstand komen. Een situatie die standhoudt, ook al be-
staat de Sovjet-Unie allang niet meer. Nagorno-Karabach 
wordt, via Armenië, in de kwestie bovendien gesteund 
door Rusland en Azerbeidzjan door Turkije.


