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Samenvatting 

“To characterise violence as pointless or irrational is to abandon research at the point 

where it should start (...) violence is never meaningless, but meaningful”, aldus de 

Nederlandse antropoloog Anton Blok. Dit argument vormt de kern van dit 

proefschrift, dat tot doel heeft de betekenis van genocidaal geweld uit te leggen en te 

laten zien hoe identiteitsvorming hierin een cruciale rol speelt.  Dit proefschrift richt 

zich op de Armeense genocide, de symboliek van het geweld tijdens deze genocide 

en de wijze waarop deze ervaring vervolgens door de degenen die het hebben 

overleefd wordt geconceptualiseerd, zelfs vele generaties daarna.  

Genocide, zoals ik in deze studie zal aantonen, is identiteitspolitiek in zijn meest 

wrede en extreme vorm. Zij is een proces van 'zuivering' van een geconstrueerde 

“Ander” door geweld. In de opvolgende hoofdstukken van dit proefschrift, waarvan 

de meeste eerder zijn gepubliceerd als tijdschriftartikel of als hoofdstuk in bundels, 

behandel ik verschillende aspecten van de mechanismen van identiteitsvernietiging 

en identiteitsopbouw, het collectieve geweld dat hieruit voortvloeit en hun impact 

op de overlevenden en de wijze waarop deze impact transgenerationeel wordt 

overgebracht. Vier hoofdthema’s vormen een rode draad in het geheel: 1) de rol van 

identiteitsvorming en vernietiging tijdens genocide; 2) de manier waarop genocide 

een “heilige” taak wordt voor de daders op macroniveau; 3) de culturele expressie 

en de symboliek van geweld tijdens genocide en 4) hoe dit geweld ervaren en 

herinnerd wordt in ceremonies, alledaagse narratieven en handelingen door de 

slachtoffergroep. 

In de introductie beschrijf ik de centrale thema's van dit proefschrift, de historische 

context van de Armeense genocide en de huidige wetenschappelijke debatten over 

identiteits- en vernietigingsprocessen in relatie tot het genocidale proces. Het 

introduceert de ideeën van theoretici over genocide en massaal geweld die aan de 

basis liggen van mijn analyse, waaronder de denkbeelden van Ervin Staub, Jacques 

Semelin, Ton Zwaan, Mattijs van de Port, Arjun Appadurai, Carol Kidron, 

Alexander Hinton en vooral de grammaticale structuren van Gerd Baumann en 

Emile Durkheim. 

In het eerste hoofdstuk, ‘Ik zag ze gaan’ analyseer ik de correlatie tussen 

minderheidsgroepen en genocide in het Ottomaanse rijk van 1915 – 1917, waarin ik 

de Armeense genocide en het massale geweld contextualiseer. Wat is er gebeurd? 

Wat waren de politieke omstandigheden en wat was de rol van minderheidsgroepen 

binnen het genocidale proces? Hoe komt het dat minderheden kwetsbaar zijn voor 

vervolging en doelwit worden voor en tijdens een genocide? Ik zal betogen dat 

hoewel de minderheidsstatus van belang is, deze niet de doorslaggevende factor 

vormt. Sommige minderheidsgroepen werden vervolgd, anderen niet. Van belang is 

niet alleen de minderheidsstatus, zo zal ik beargumenteren, maar de manier waarop 



deze minderheidsstatus wordt ervaren in het sociale imaginaire van de daders. Dit is 

het doorslaggevende element: het is de perceptie van de minderheidsgroep die 

beslissend is voor de vraag of deze groep wordt tot een absolute Ander die 

gezuiverd of verwijderd dient te worden. 

Het tweede hoofdstuk, The Process of Othering from the “Social Imaginaire” to Physical 

Acts: An Anthropological Approach, draagt de kern van het argument dat de rode 

draad  in dit proefschrift zal vormen. Door de aard van de Armeense genocide te 

onderzoeken, met de nadruk op vernietiging van identiteit en identiteit-opbouw in 

de kern van het genocidale proces, geeft deze analyse ons de handvatten om de 

intentie van genocide op een andere manier te begrijpen. De leidende vraag hier is 

tweezijdig: welke rol spelen identiteitsvorming en identiteitspolitiek in het 

genocidale proces, en hoe kan deze identiteitsvorming, die in de eerst in het sociale 

imaginaire plaatsvindt, veranderen in fysieke handelingen? Als we de Armeense 

genocide of een andere genocide bestuderen, zien we dat identiteit een cruciale rol 

speelt in het genocidale proces. Het is de identiteit van de slachtoffergroep die in al 

haar aspecten wordt aangevallen. Genocide is de vernietiging van een 

identificeerbare groep en al haar identiteitskenmerken, inclusief taal, kleding, 

gebruiken, namen, rituelen, en ceremonies, en uiteindelijk de fysieke vernietiging 

van een groep. Met elke stap neemt het geweld toe. De Ander, die primair wordt 

gedefinieerd in het sociale imaginaire van de genocidairs, wordt tastbaarder en 

concreter in besluiten en wetten die gericht zijn op de identiteitskenmerken van de 

groep. Tot het punt waarop de Ander zodanig is ontmenselijkt en geëssentialiseerd 

dat fysieke vernietiging een natuurlijk gevolg is van de existentiële crisis van de 

genocidairs. 

In het derde hoofdstuk, Exposed Bodies: A Conceptual Approach on Sexual Violence 

during the Armenian Genocide, behandel ik de culturele uiting van geweld, met een 

speciale focus op een specifieke vorm daarvan, een vorm die uiterst intiem en 

buitengewoon gewelddadig is: de seksualisering van geweld, die vaak voorkomt 

tijdens genocide. Door deze vorm van geweld te onderzoeken, variërend van 

verkrachting en slavernij tot het verminken en wegsnijden van geslachtsdelen, 

bouwt het hoofdstuk verder op zowel de observaties en analyses omtrent seksueel 

geweld van Elizabeth Wood, Arjun Appadurai en Veena Das, als de theorievorming 

over het proces van identiteitsvorming zoals besproken door Gerd Baumann in 

hoofdstuk twee. Ik baseer me in dit hoofdstuk op de vele ooggetuigenverslagen van 

directe slachtoffers en omstanders. Wood en Das merkten al op dat seksueel geweld 

prominenter aanwezig is bij etnische zuivering en genocide dan bij andere vormen 

van oorlogvoering. Door deze vormen van geweld zowel in het genocidale proces 

als in de identiteitspolitiek te plaatsen, wordt duidelijk dat deze een specifieke 

betekenis hebben en een culturele uiting van de existentiële en identiteitscrisis van 



de daders vormen.  Geweld dat op het eerste gezicht zinloos leek, laat zich 

interpreteren als een middel om gemeenschappen aan te vallen, identiteiten te 

beïnvloeden en de veronderstelde superioriteit van de mannelijkheid in de 

patriarchengemeenschap waarin de daders leefden te benadrukken. Het hoofdstuk 

laat zien dat zelfs deze gruwelijke incidenten betekenis krijgen en bedoeld zijn om 

de identiteit van de slachtoffers te verzwakken en de dominantie van de genocidairs 

te versterken. 

Het vierde hoofdstuk, The Microcosms of Violence, is waarschijnlijk het meest 

persoonlijke hoofdstuk in dit proefschrift. Het uitgangspunt in dit hoofdstuk is een 

persoonlijke ervaring die ik in 2008 heb ondergaan, waarbij ik slachtoffer werd van 

zinloos geweld. Deze ervaring heeft me nieuwe inzichten gegeven over de 

objectivering van geweld en de culturele en psychologische processen die het 

slachtoffer met de daders verbindt. Ik maak hierbij gebruik van de traumamodellen 

van Basoğlu en Şalcioğlu, die stellen dat geweld bij de slachtoffers geïnternaliseerd 

wordt.  In dit hoofdstuk onderzoek ik de gevolgen van geweld en de modellen van 

Basoğlu en Şalcioğlu. Ik ga verder dan wat zij in de modellen omschrijven en stel dat 

het slachtoffer tijdens de daad van geweld zodanig wordt geobjectiveerd dat alle 

culturele definitie over het Zelf wordt vernietigd en dat deze ervaring, die niet in 

woorden te vatten is, niet alleen wordt geïnternaliseerd, maar ook in het lichaam 

wordt gesloten. Binnen antropologie wordt dit ook “embodiment” genoemd.  Het 

wordt niet alleen geïnternaliseerd, maar tijdens het geweld wordt de sociale 

werkelijkheid van de dader een onderdeel van de sociale werkelijkheid van het 

slachtoffer.  De gebeurtenis wordt een onderdeel van wie je bent. Aan deze ervaring 

wordt zowel een persoonlijke, maar zoals we in verdere hoofdstukken zullen 

ontdekken, ook een culturele betekenis het geweld gegeven. 

In het vijfde hoofdstuk, Memorization of the Armenian Genocide in Cultural Narratives,  

onderzoek ik hoe het internaliseren van genocide wordt uitgedrukt in dagelijkse 

verhalen. Het hoofdstuk introduceert en maakt gebruik van de theorieën en 

concepten van verschillende auteurs, met name Michael Jackson met betrekking tot 

het vertellen van narratieven, Carol Kidron en haar concepten van “verhalende 

waarheden”, Michael Taussig en Mattijs van de Port, die zich bezighoudt met de 

stilzwijgende en impliciete kennis binnen de verhalen. De achterliggende vraag is 

hoe deze verhalen de opvatting van mensen over hun leven, hun kijk op de wereld 

en ideeën over het Zelf beïnvloeden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op etnografisch 

onderzoek van nakomelingen van de tweede, derde en vierde generatie van 

Armeense overlevenden, zowel in Nederland en Londen als in de Verenigde Staten. 

Het hoofdstuk vergelijkt de participerende observaties en interviews die ik in 

Nederland en Londen heb verzameld met een literatuurstudie van Armeens-

Amerikaanse auteurs, ten aanzien van de vraag hoe zijn hun dagelijkse leven, hun 



collectieve geschiedenis en hun identiteit conceptualiseren. In dit hoofdstuk 

beargumenteer ik dat bepaalde ideeën en narratieven over het Zelf en identiteit door 

de tijd heen relatief consistent zijn. De narratieven worden gebruikt in diverse 

Armeense diasporagemeenschappen en zijn dus zowel in tijd als in ruimte blijvend 

van karakter: de Armeense identiteit en de betekenis die Armeniërs eraan hechten 

zijn zowel transgenerationeel als niet-ruimtelijk van aard. In dit hoofdstuk toon ik 

aan dat de verhalen over de Armeense identiteit en het geweld dat Armeniërs 

collectief hebben ervaren op veel manieren zijn ingekapseld, geïnternaliseerd en 

belichaamt.. Dit komt verder tot uiting in verhalen, ceremonies en herdenkingen. In 

dit hoofdstuk maak ik vergelijkingen met de bevindingen en conclusies van Liisa 

Malkki, die etnografisch onderzoek heeft gedaan bij de overlevenden van de 

massamoorden in Burundi in 1972, met name ten aanzien van de vraag hoe de 

slachtoffers het ervaren geweld in vluchtelingenkampen in hun dagelijkse verhalen 

verwerkten.  

In het zesde hoofdstuk, Contested Identities: An Anthropological Exploration of Memory, 

Remembrance and the Cultural Transmittal of Trauma, ga ik dieper in op de narratieven 

in de diasporagemeenschappen verder. Daarbij laat ik zien dat de narratieven over 

het Zelf, sociale identiteit en de collectieve geschiedenis Armeniërs niet alleen bij 

elkaar brengt, maar ook ruzies en scheidingen kunnen veroorzaken binnen 

verschillende Armeense stichtingen en organisaties. Ik houd de etnografische 

gegevens die in het kader van dit onderzoek zijn verzameld tegen het licht van een 

grootschalig kwantitatief onderzoek dat door Anny Bakalian in de Verenigde Staten 

is gedaan. Zowel in het etnografisch onderzoek dat voor dit proefschrift is 

uitgevoerd als in het onderzoek van Bakalian wordt het verschil tussen “Armeens 

voelen” en “Armeens zijn“ uitvergroot. Dit hoofdstuk onderzoekt deze verhalen en 

komt tot de conclusie dat “Armeens voelen” een cultureel discours vormt en 

“Armeens zijn” een politiek discours. De diversiteit binnen de Armeense 

diasporagemeenschappen is een van de grootste factoren die scheidingen, 

versplinteringen en ruzies veroorzaken. Een diepere studie over de verhalen van het 

Zelf laat echter zien dat er nog een ander element aanwezig is, namelijk een 

onderliggende existentiële angst die direct kan worden gekoppeld aan de Armeense 

genocide. 

Waar in de voorgaande hoofdstukken de focus meer lag op de microprocessen 

tijdens genocide, identiteitsvorming en de verhalendie Armeniërs bezigen na de 

gebeurtenis, keer ik in het laatste hoofdstuk,  Sacrificial Bodies: A Durkheimian 

Perspectief on Genocide, terug naar de sociologische wortels van dit proefschrift, en 

bekijk ik de Armeense genocide in een breder perspectief. Hier onderzoek ik 

genocide vanuit een Durkheimiaans perspectief en verken ik de relatie tussen 

genocide en de samenhang en desintegratie van een samenleving. In dit hoofdstuk, 



dat voortbouwt op de concepten van sacralisatie door Marcel Mauss, betoog ik dat 

we op zowel macro als conceptueel niveau genocide kunnen zien als een massaal 

offer; iets dat volgens Durkheim en zijn neef Marcel Mauss alleen zou voorkomen in 

'primitieve samenlevingen' of ‘minder complexe’ samenlevingen. In afwijking 

daarvan betoog ik dat dit massale offer zich ook kan voordoen in de moderne tijd als 

de samenleving door een existentiële crisis gaat. In dit hoofdstuk voer ik aan dat 

identiteitsvorming een primordiale vorm kan aannemen, waar geweld wordt 

opgevat als een sacrale plicht om een cultuur, gemeenschap of een natiestaat te 

zuiveren. Het doel van dit massale offer is om een nieuw sociaal evenwicht te 

vinden, door een nieuwe identiteit te creëren: een identiteit die ontstaat door de 

identiteit van de Ander te vernietigen. 
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