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1 Status nota 
Ter beslissing 
 
2 Aanleiding 

• CDA. CU, SGP, PVV en SP hebben op 31 oktober jl. Kamervragen 
gesteld in relatie tot de Armeense herdenking.  

• De vragen moeten worden beantwoord door minister BZ, mede 
namens u en minister V&J.  

• De vragen zijn deels een herhaling van eerdere Kamervragen over 
de Turkse demonstratie bij het Armeens monument in Almelo.  

• Nieuwe elementen zijn dat gevraagd wordt (1) waarom de NL 
overheid de Armeense tragedie niet op zelfde wijze beschouwt als 
de Holocaust en Rwandese genocide en (2) of er bereidheid is bij 
kabinet om de herdenking 100 jaar genocide in 2015 in NL en/of 
Armenië bij te wonen.  

• De vragen moeten voor het AO integratie op 12 november a.s. 
worden beantwoord.  

• Bijgaand de concept antwoorden van BZ. Hier kunnen wij ons in 
vinden.  

• In een overleg met minister Timmermans m.b.t. de eerdere 
Kamervragen, had u het punt “bijwonen herdenking 2015” bewust 
laten liggen voor een gesprek met zijn opvolger.  

• Nu de Kamer wederom vraagt naar de betrokkenheid van het 
kabinet bij de herdenking, stellen wij voor dat u dit vrijdag en 
marge van de MR met minister Koenders bespreekt. Dit is ook 
afgesproken met BZ.  

• Onder treft u een korte notitie t.b.v. dat gesprek.  
 
3 Beslispunten/advies/beslistermijn 

• In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van de 
Kamervragen; 
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• Bijgaande conceptbeantwoording kan op grond van dat gesprek 
eventueel worden aangepast (er staat nu “nog geen standpunt 
t.a.v. herdenking”.)  

• Wij horen graag van u wat de uitkomst van het gesprek is en of u 
(mede op grond daarvan) aanpassing van de KV wenst.  

• KV moet uiterlijk 11 november worden verstuurd.  
 
Hieronder treft u ook de voorbereiding van uw gesprek met minister 
Koenders. 
 
4 Kernpunten 

 
Het gesprek met minister Koenders  

 
Opties voor het gesprek met minister Koenders over rol Nederland bij 
herdenking Armeense gebeurtenissen van 2015:  
 

• U zou het door NL erkennen van de Armeense genocide kunnen 
inbrengen, maar dit zien wij als onhaalbare kaart. Dit zou een 
wijziging van het huidige kabinetsstandpunt vergen en is voor BZ 
een brug te ver.  

• De meeste EU-landen zitten overigens in dezelfde positie als NL: 
parlementaire resoluties/moties aangenomen, maar geen formele 
erkenning als ‘genocide’ door de regering. Dit geldt ook voor de VS; 
Frankrijk erkent de genocide wel.  

• Vermeldenswaard is voorts dat zeer onlangs de Duitse minister  
van BZ en de Engelse minister voor Europa in Armenië zijn geweest  
(apart) en dat beiden aldaar het nationale Armeense genocide 
monument hebben bezocht. Daarbij werden woorden gekozen als 
“herdenken” en “paying my respects.” 

• In mei jl. heeft u in een overleg met de FAON (Federatie Armeense 
Organisaties Nederland) gezegd dat u zoekt naar een manier om 
een rol te spelen bij de 100 jaar herdenking in april 2015 (dit 
gesprek vond plaats nadat u geen kans had gezien de herdenking in 
april 2014 bij te wonen); 

• De herdenkingsavond, die in april 2015 door de Armeense 
gemeenschap zelf zal worden  georganiseerd, zal onvermijdelijk het 
karakter hebben van herdenking van de “Armeense genocide”;  

• Een eerste optie kan zijn dat u deze herdenking bijwoont zonder 
dat u de gebeurtenissen als genocide erkent. U zou dit kunnen doen 
door als minister van integratie voorop te stellen dat u de 
gebeurtenissen betreurt die in 1915 zoveel mensen het leven 
hebben gekost en dat waakzaamheid is geboden in het herkennen 
van het mechanisme dat in dergelijke episoden tot 
discriminatie/uitsluiting/geweld kan leiden;  

• Dit vereist enig balanceren. Daarnaast bestaat wellicht het risico dat 
de aanwezigen bij de herdenking niet blij zullen zijn met deze in 
hun ogen magere boodschap;   

• Een tweede optie, die door ambtelijk BZ is aangedragen, is dat 
SZW zelf een bijeenkomst organiseert, om te vermijden dat het 
bijwonen van de bijeenkomst van FAON als erkenning wordt gezien. 
Men denkt aan een seminar/symposium waar bovengenoemde 
mechanismen in brede zin centraal staat.  
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• Dit heeft nadelen: zo’n seminar gaat feitelijk over triggerfactoren 
van genocide. Dan zijn we al snel weer terug bij af met de vraag of 
de Armeense gebeurtenissen als zodanig mogen gelden. En als we 
daar afstand van nemen, zal de Armeense gemeenschap geen 
relatie zien met zijn verleden.  

• Een derde optie kan zijn dat u in april 2015 zelf een gelegenheid 
zoekt om als minister van integratie de gebeurtenissen van 1915 te 
gedenken. Wij hebben gezocht naar side events van de Armeense 
gemeenschap zelf rond de herdenking. Degene die we hebben 
gevonden lijken ons niet echt geschikt. Als u deze optie kiest, zullen 
wij een gelegenheid zoeken. 

 
Advies: 
Wij adviseren u optie 1. U kunt in uw speech bij de herdenking uw eigen 
woorden kiezen voor het leed van de Armeniërs en duidelijk het 
standpunt van het kabinet overbrengen. Bij optie 2 haalt u het onderwerp 
in onze ogen juist naar u toe, omdat u zelf de uitnodigende partij bent. 
Optie 3 is een mogelijke terugvaloptie, maar zal al snel gekunsteld ogen.  

 
T.a.v. de beantwoording KV:  
 
Kern:  

• het is niet aan kabinet om gebeurtenissen als genocide te duiden;  
• Turkije opgeroepen verantwoordelijk met de kwestie om te gaan; 
• OM kan nog geen uitsluitsel geven over het moment waarop de 

beoordeling van de aangifte n.a.v. leuzen tijdens demonstratie van 
1 juni, zal zijn afgerond. 

 
Vraag 8 is aan SZW:  
 

• Deelt u de mening dat speciaal onderzoek over deze episode een 
nuttige aanvulling is op het verrichte onderzoek inzake de 
parallelle gemeenschappen, daar het hier een zeer concreet en 
representatief voorbeeld betreft, waar uit voor Nederland lessen te 
leren zouden kunnen zijn (en omdat de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid in zijn brief van 25 september over parallelle 
gemeenschappen aangaf dat enkel literatuuronderzoek een 
onvoldoende duidelijk beeld geeft) ? 2) 
 
Antwoord:  
Speciaal onderzoek acht ik niet nodig. In genoemde brief is de 
Tweede Kamer toegezegd dat wij de betreffende Turkse 
organisaties rechtstreeks aanspreken in het licht van participatie in 
de Nederlandse samenleving en de daaraan verbonden 
kernwaarden. In de gespreksagenda met deze organisaties zal 
naast onder meer het functioneren van de eigen instellingen, het 
non formeel onderwijs en subsidies en (buitenlandse) financiering, 
ook de omgang met de Armeense herdenking aan de orde komen.  
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1 Status nota 
Ter beslissing 
 
2 Aanleiding 
• CDA, CU, SGP, PVV en SP hebben op 31 oktober jl. Kamervragen 

gesteld in relatie tot de Armeense herdenking.  
• De vragen worden beantwoord door minister BZ, mede namens u en 

minister V&J. De vragen zijn door dhr. Omtzigt gerappeleerd. Hij 
vraagt om reactie uiterlijk a.s. maandag 1 december om 12.00. 

• De vragen zijn deels een herhaling van eerdere Kamervragen over de 
Turkse demonstratie bij het Armeens monument in Almelo.  

• Nieuw is de vraag waarom de NL overheid de Armeense tragedie niet 
op zelfde wijze beschouwt als de Holocaust en Rwandese genocide, en 
of er bereidheid is bij kabinet om de herdenking 100 jaar genocide in 
2015 in NL en/of Armenië bij te wonen.  

• Over de kwestie van bijwonen herdenking heeft u vrijdag 21 
november met minister Koenders gesproken. Uw inzet daarbij was het 
bijwonen van de herdenking van de Armeens Nederlandse 
gemeenschap in april 2015.   

•  

 
 

• Dat voorstel ligt er inmiddels: de NL ambassadeur in Georgië (die ook 
ambassadeur voor Armenië is) zal in april 2015 de 
genocideherdenking in Jerevan (hoofdstad Armenië) bijwonen. Dit zal 
voor het eerst zijn. 

•  
 

 
• In bijgaande conceptbeantwoording staat derhalve: “Het kabinet 

beziet eventuele betrokkenheid bij herdenkingen van de kwestie van 
de Armeense genocide steeds van geval tot geval.”  
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3 Beslispunten/advies/beslistermijn 
• Wij adviseren u in te stemmen met de oplossing van minister Koenders 

m.b.t. het bijwonen van de herdenking. 
• Wij adviseren u in te stemmen met de beantwoording van de 

Kamervragen.  
 

4 Kernpunten 
 
Bijwonen van de herdenking 
 
Minister Koenders heeft twee andere opties overwogen: 
• Deelnemen aan een gezamenlijke herdenking van beide partijen. Dit 

was gebaseerd op een - ook bij navraag - weinig concrete mededeling 
van de NL ambassade in het VK dat aldaar de Armeense en Turkse 
gemeenschap dat zouden gaan doen. Het lijkt ons echter hoogst 
onwaarschijnlijk dat beide gemeenschappen (waar dan ook) tot zoiets 
zouden kunnen komen, vanwege de schijnbaar onoplosbare kloof 
m.b.t. de kwestie of er wel of niet genocide heeft plaatsgevonden.  

• Dat SZW omstreeks de herdenking in april 2015 zelf een bijeenkomst 
organiseert. Men denkt aan een seminar/symposium waarin het 
mechanisme van discriminatie/uitsluiting/geweld/genocide in brede 
zin centraal staat. U heeft deze optie eerder afgewezen.  

 
Kern van beantwoording KV 
 
• M.b.t. de verwoording in de Kamervragen “beziet betrokkenheid van 

geval tot geval”, merken wij op  dat dit weliswaar een magere 
formulering is, maar dat dit voor de goede verstaander als een stap 
vooruit kan worden gezien vergeleken met de eerder uitspraken van 
minister Timmermans juni jl. in de Tweede Kamer dat hij 
“aanwezigheid bij zo'n ceremonie ziet als olie op het vuur en niet als 
een bijdrage aan een oplossing.” 

• M.b.t tot de vraag of het kabinet de gebeurtenissen in 1915 als 
genocide ziet: “kabinet is niet in de positie om deze historistische 
gebeurtenissen met inhumane gevolgen te duiden.” 

• Het kabinet vindt “dat de drie door u genoemde vreselijke 
gebeurtenissen [Armeense en Rwandese genocide, Holocaust] elk een 
eigen karakter hebben met een eigen, historische achtergrond.” 

• Het kabinet is van mening dat de gebruikte leuzen en gespeelde 
muziek tijdens de demonstratie in Almelo niet bijdragen aan een 
oplossing van deze ernstige kwestie. 

• Het kabinet zal de Turkse autoriteiten erop blijven wijzen dat de 
kwestie van de Armeense genocide gevoelig ligt en Turkije oproepen 
verantwoordelijk om te gaan met de situatie.  

• Het OM kan nog geen uitsluitsel geven over het moment waarop de 
beoordeling van de aangifte n.a.v. leuzen tijdens Turkse demonstratie 
van 1 juni in Almelo, zal zijn afgerond.  
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Van:
Verzonden: dinsdag 31 maart 2015 16:53
Aan:
Onderwerp: FW: Armeniers willen Asscher een verklaring aanbieden

Moet ik het zelf ook doen :-) 
 
 
 
-----Original Message----- 
From:  
Sent: Tuesday, March 31, 2015 04:39 PM W. Europe Standard Time 
To:  
Subject: RE: Armeniers willen Asscher een verklaring aanbieden 
 
In ontvangstname lijkt me gelet op de inhoud niet aan de orde. 
 

 
 

 
Groet  
 
 
 
-----Original Message----- 
From:  
Sent: Tuesday, March 31, 2015 04:04 PM W. Europe Standard Time 
To:  
Cc:  
Subject: FW: Armeniers willen Asscher een verklaring aanbieden 
 

 
Kan jij in ieder geval nagaan bij BZ hoe ze er tegen aan kijken als minister petitie in ontvangst neemt 
Grt  
 
PS ik zag dat de'kamervragen die ik met je had gedeeld nog openstaan- is er een probleem? 
 
 
 
-----Original Message----- 
From:  (SZW) 
Sent: Tuesday, March 31, 2015 03:49 PM W. Europe Standard Time 
To:  
Cc:  
Subject: FW: Armeniers willen Asscher een verklaring aanbieden 
 
 
Dit vraagt om een vlug en verstandig advies,  en  Is het op dit moment wijs om de minister te 
adviseren deze verklaring in ontvangst te nemen – als er tijd voor is? Deze vraag kunnen wij van communicatie 
niet beantwoorden zonder oordeel van beleid: jullie weten hoe ze hier bij Buitenlandse Zaken over denken; jullie 
weten of de minister met een ja of nee verantwoord of onverantwoord vooruitloopt op een beslissing over 
mogelijke aanwezigheid van een minister bij de komende herdenking. Het hoeft niet in een nota – liever niet! – 
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Van:
Verzonden: maandag 29 april 2019 13:32
Aan:
CC:  

Onderwerp: Terugkoppeling herdenking Armeense genocide (vertrouwelijk)

Dag allen, 
 
Bij dezen een korte (vertrouwelijke) terugkoppeling van de herdenking in Assen van de Armeense Genocide (of 
“de kwestie van de Armeense Genocide” zoals het kabinet officieel van spreekt). 
 
Het was een zeer mooie en emotionele herdenking. De sfeer was gemoedelijk, warm en ontspannen. Er waren 
enkele tientallen mensen uit het hele land aanwezig, waaronder mensen van FAON.  

. Het groot 
aantal aanwezigen was opvallend, omdat de ‘officiële’ grote herdenking op 24 april niet in Assen maar in Almelo 
plaatsvindt. Ook NOS en lokale media waren present.  
 
Verder een aantal opvallende punten: 
 

- In de media kreeg deze ‘bijzondere herdenking’ vooral aandacht, omdat een herdenking van de genocide 
voor het eerst zou worden bijgewoond door ‘een groep mensen’ uit de Koerdische en Turkse 
gemeenschap. Deze groep echter bestond helaas uit slechts drie man, de initiatiefnemers van de 
gezamenlijke kranslegging zelf - die ook actief zijn binnen The Hague Peace Projects (THPP):  

. Dit doet voor de rest niets af aan het mooie en 
vooral dappere gebaar van deze jongeren, maar plaatst ‘de steun uit de Turkse en Koerdische 
gemeenschap’ zoals sommige media schetsten, wel in een ander perspectief. Er waren immers spijtig 
genoeg geen andere Turkse en/of Koerdische Nederlanders aanwezig. De erkenning van de genocide is 
voor deze groepen – van links tot rechts, van progressief tot conservatief, van atheïstisch tot orthodox 
gelovig – nog een brug te ver, ook mede dankzij lobbyactiviteiten en lange arm van Ankara. 
 

- Na de kranslegging volgde binnen een programma met speeches, filmpjes en prachtige muziek. Het 
programma werd geopend door – als ik mij niet vergis - de voorzitter van SAO (Samenwerkende 
Armeense Organisaties). Hij hield in het Nederlands een duidelijk verbindend verhaal en prees onder 
andere de jongeren van THPP. Zijn Armeense speech vlak daarna echter eindigde hij met de slogan “wij 
Armeniërs zullen terugkeren naar het land van onze voorvaderen”.  

 
 

 
 

- De tweede spreker was een bekende van S&I begreep ik . Ze begon haar speech met flinke 
kritiek op de minister. Hij zou minstens een maand van te voren zijn uitgenodigd en toch niet komen 
opdraven ‘terwijl hij de minister van integratie is’. Ze zouden zijn weggemoffeld met de boodschap dat het 
kabinet eens in vijf jaar een afgevaardigde stuurt naar de herdenking in Jerevan. 
 

-  
 

 
 
Ten aanzien van het eerste punt lijkt het mij goed om te bezien of we deze jongeren kunnen helpen bij het 
versterken van hun (verbindend) geluid, zodat volgend jaar meer Turkse en Koerdische Nederlanders kunnen 
herdenken of in ieder geval bereid zijn om in dialoog te treden met Armeense Nederlanders (en andersom). Dit 
lijkt mij vooral relevant omdat er Turkse en Koerdische Nederlanders zijn die (ook getuige ervaringen Tayfun) niet 
openlijk durven uit te komen voor hun ‘afwijkende’ mening tav de Armeense genocide.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
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Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) 
...................................................................... 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Directie Samenleving en Integratie 
Parnassusplein 5 | 2511 VX  | Den Haag 
..................................................................... 

 
@minszw.nl 

www.socialestabiliteit.nl 
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief WeerbaarNL van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit kan HIER 
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Van:
Verzonden: woensdag 3 september 2014 13:47
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Resultaat belafspraak Asscher - Timmermans van vanochtend? 

Dag  , 
 
De minister heeft laten weten: 
1. de tekstvoorstellen van SZW leken Timmermans acceptabel. Hij is het ermee eens dat elkaars herdenkingen niet 
moeten worden verstoord. De minister van BZ zal er voor zorgen dat zijn ambtenaren contact met jullie opnemen. 
Hij was dus bereid tot een compromis. 
2. niet over gehad nu Timmermans waarschijnlijk vertrekt. 
 
Wat betreft de zzp‐ers: Timmermans begreep het punt van SZW dat SZW niet wil bewegen.  
 
Groeten    
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 2 september 2014 11:48 
Aan:  
Onderwerp: FW: Resultaat belafspraak Asscher - Timmermans van vanochtend?  
 
Dag    
 
Voor de zekerheid mail ik je dit toch even. Zodat je weet wat precies de vragen zijn die over Armeense kwestie 
beantwoord moeten worden (ik zou graag willen voorkomen dat de minister straks iets roept waar ik niet zoveel aan 
heb…):  
 
Concreet gaat het om twee dingen:  

‐ twee tekstvoorstellen van onze kant voor beantwoording Kamervragen over Turkse demonstratie in Almelo 
bij Armeens gedenkteken in juni,  

‐ vraag of Timmermans ermee kan instemmen dat Asscher op een serene wijze betrokken is volgend jaar bij 
100 jaar herdenking gebeurtenissen. Zie onder voor iets meer info.  

 
Tekst KV:  
 
Deze zin erin:   “De gebruikte leuzen tijdens de demonstratie  in Almelo dragen niet bij aan een oplossing van deze 
kwestie." 
Deze zin eruit:  “dat het dragen van deze [Ottomaanse] kleding in 1915 niet gebruikelijk was, en dat deze muziek in 
1917 geschreven is.” 
 
Betrokkenheid 100 jaar herdenking:  
 
•  Wij adviseren u bij minister Timmermans na te gaan hoe hij staat tegenover aanwezigheid bij een herdenking 
waarbij in het terugkijken op de Armeense gebeurtenissen vooral de triggerfactoren die tot die gebeurtenissen 
hebben geleid centraal staan. Dit zou goed aansluiten bij uw integratie/discriminatie portefeuille en de actualiteit.  
• Het gaat dan niet om het erkennen van de gebeurtenissen als “genocide”, dus niet om de schuldvraag, maar wel 
om het benoemen van het mechanisme dat tot discriminatie/uitsluiting/geweld kan leiden (de Turken ontkennen 
ook niet dat er vreselijke dingen zijn gebeurd, maar wel dat daar doelbewust beleid aan ten grondslag lag). 

 
Groet,    
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Van:   
Verzonden: dinsdag 2 september 2014 11:03 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Resultaat belafspraak Asscher - Timmermans van vanochtend?  

Hoi   

Ja hoor. 
Groeten,   

Van:   
Verzonden: dinsdag 2 september 2014 9:24 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Resultaat belafspraak Asscher - Timmermans van vanochtend?  

Dag   
Morgen heb ik notaoverleg, is dat nog op tijd? 
Groeten   

Van:   
Verzonden: maandag 1 september 2014 14:43 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Resultaat belafspraak Asscher - Timmermans van vanochtend?  

Ha   

Het spijt me, ik heb niets gehoord, minister was niet in de ministerstaf. 

Groet, 

 

Van:   
Verzonden: maandag 1 september 2014 14:42 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Resultaat belafspraak Asscher - Timmermans van vanochtend? 
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Kan een van jullie mij vertellen wat er vanochtend uit die belafspraak is gekomen?  Heb begrepen dat er idd gebeld 
is. Ging over twee dingen: Armeense kwestie   

 
 
Groet,    10.2.e.

Buiten reikw jdte verzoek
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Van:
Verzonden: woensdag 15 april 2015 09:33
Aan:
Onderwerp: RE: Armeense genocide-ontkenner  geeft lezing aan de VU | 

ThePostOnline

 
Volgens mij is het de VU wel duidelijk dat dit niet gelukkig gepland is (zie ook opinieartikel in Volkskrant vandaag). 
 
Zou ’t dus inderdaad bij VU zelf laten – die krijgen al genoeg kritiek en het zou me niet verbazen als ze zelf tot inzicht 
komen dat deze lezing op 24/4 niet erg handig is. Zag al dat alle sponsoring is ingetrokken. 
 
Zag ook dat CDA (Rog) vragen heeft gesteld aan Bussemaker.  : kan jij contact leggen met OCW? Antwoorden 
moeten in goed overleg met ons (=BZ, SZW) opgesteld worden.  
 
Lijn lijkt me dat we benadrukken dat VU/VU‐verenigingen over hun eigen lezingen gaan. Incl vermelding kabinetslijn 
over wens tot gezamenlijk verwerken gedeeld verleden.  
 

From:   
Sent: woensdag 15 april 2015 09:11 
To:  
Cc:  
Subject: RE: Armeense genocide-ontkenner geeft lezing aan de VU | ThePostOnline 
 

 we hebben er gisteren wat mails over gewisseld, maar ik weet niet zeker of ik het ermee eens ben dat er 
geen enkele rol voor ons is weggelegd. Uiteraard gaan wij niet over het maatschappelijk middenveld, maar je kunt je 
indenken dat de VU erbij gebaat is als iemand hen erop wijst dat een dergelijke lezing – en op die datum  ‐ tot onrust 
gaat leiden, en misschien tot tegenacties vanuit de Armeense gemeenschap in Amsterdam. Je kunt dit immers haast 
niet anders zien dan als een provocatie. 
 
Groet, 

 
 
 

From:   
Sent: woensdag 15 april 2015 08:43 
To:  
Cc:  
Subject: RE: Armeense genocide-ontkenner  geeft lezing aan de VU | ThePostOnline 
 

 
Zoals we gisteren al doornamen vinden wij het beter niet te reageren en ons te mengen in wat in feite het 
maatschappelijk middenveld doet. Het is niet zo alsof wij dit financieren.  
Groet, 

 

  

From:  
Sent: woensdag 15 april 2015 8:36:05 
To:  
Subject: RE: Armeense genocide-ontkenner geeft lezing aan de VU | ThePostOnline 
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Dank, ik had het gezien. We hebben er natuurlijk niets mee te maken, maar ik heb intern al de vraag opgeworpen – 
die overigens misschien meer op jullie terrein ligt – of we er toch niet iets mee moeten. Dit gaat ongetwijfeld in de 
pers worden opgepikt en gedoe geven (“provocoatie”). 
  
Groet, 

 
  

From:  [ @MINSZW.NL]  
Sent: dinsdag 14 april 2015 20:17 
To:  
Subject: FW: Armeense genocide-ontkenner  geeft lezing aan de VU | ThePostOnline 
  
Tkn 
Dit is evenement waar centre for public debate eerder over sprak. 
 
-----Original Message----- 
From: gmail.com] 
Sent: Tuesday, April 14, 2015 08:12 PM W. Europe Standard Time 
To:  
Subject: Armeense genocide-ontkenner  geeft lezing aan de VU | ThePostOnline 

http://politiek.thepostonline.nl/2015/04/14/armeense-genocide-ontkenner- -geeft-lezing-aan-
de-vu/ 

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. . 

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Minister  

 Belnotitie Armeense kwestie 
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Directie Integratie en 
Samenleving 
Afdeling PH C  
Contactpersoon 

 

T 06  
@minszw.nl 

  
Datum 
7 juli 2014  
Onze referentie 
 
 

Aanleiding  
• Op 11 juni zijn door CDA, CU, SGP, PVV en SP Kamervragen  

gesteld aan de ministers van BZ, SZW en V&J over de Turkse 
demonstratie die op 1 juni jl. plaatsvond in Almelo, tegen de plaatsing 
van het Armeens gedenkmonument aldaar.  

• In de afstemming met BZ over de beantwoording van de kamervragen 
van Omtzigt is duidelijk geworden dat de lijn die BZ volgt ten aanzien 
van de Armeense kwestie en aanwezigheid bij de 100 jaar herdenking 
in 2015, afwijkt van uw eerdere lijn, waarin u betrokkenheid toont bij 
de Armeense geschiedenis en zoekt naar een manier om een rol te 
spelen bij de 100 jaar herdenking (voor de door BZ voorgestelde lijn 
van beantwoording, zie bijlage 1).  

• Voorts heeft de FAON op 23 juni een brief aan de Kamer heeft gestuurd 
waarin de Kamer wordt opgeroepen om bewindspersonen te verzoeken 
zich - in afwachting van de Kamervragen - uit te spreken over de 
demonstratie van 1 juni. De TK heeft inmiddels om een kabinetsreactie 
gevraagd (bijlage 2).  
 

Advies 
• U wordt geadviseerd om woensdag a.s. telefonisch contact op te nemen 

met de minister van Buitenlandse Zaken over:  
- de lijn van beantwoording van de Kamervragen over de 

demonstratie in Almelo 
- de aanwezigheid van een vertegenwoordiging vanuit de 

Nederlandse regering bij de herdenking van 100 jaar Armeense 
genocide (juni 2015). 

-  de reactie op de brief van de FAON waarom de TK heeft gevraagd 
(zie bijlage)  

• Gezien de aard van het onderwerp en de aanhoudende vraag vanuit de 
TK om een reactie, adviseren wij u om samen met uw collega van BZ 
een lijn te bepalen alvorens de Kamervragen beantwoord worden, een 
reactie wordt gegeven op de brief van de FAON en er nadere invulling 
wordt gegeven aan uw eventuele rol bij de 100 jaar herdenking.  

• T.a.v. de beantwoording van de Kamervragen geven wij u het volgende 
in overweging: indien deze kwestie vooral een buitenland-politieke 
aangelegenheid betreft, ligt voor de hand ligt dat BuZa de lijn van 
beantwoording bepaalt. Echter, indien deze kwestie relevant is voor de 
sociale stabiliteit en de maatschappelijke verhoudingen tussen groepen 
in Nederland (en naar onze inschatting is dit het geval) dan ligt een 
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beantwoording en toonzetting voor de hand die niet tot onnodige 
frustratie leidt en de verhoudingen tussen de Turkse en Armeense 
gemeenschap onnodig op scherp zet.  

• Met oog op de beantwoording van de Kamervragen, het opstellen van 
de gevraagde kabinetsreactie op de brief van de FAON en de 
voorbereiding van uw eventuele rol bij de 100 jaar herdenking, is het 
van belang dat u samen met minister Timmermans tot deze afweging 
komt.  

 
Voorgestelde lijn kamervragen 
• Een scherpe veroordeling van de demonstratie brengt het risico met 

zich mee dat dit “geframed” wordt als een anti-Turks statement. Naar 
onze mening ontbeert echter de huidige lijn van beantwoording een 
blijk van empathie met de geschiedenis van de Armeense 
gemeenschap, evenals de constatering dat de gebruikte teksten tijdens 
de demonstratie in Almelo niet bijdagen aan een oplossing voor deze 
kwestie. Dit zou kunnen door bij het antwoord bij vraag 18 de volgende 
passage toe te voegen   

 
“  De gebruikte leuzen tijdens de demonstratie in Almelo dragen niet bij 
aan een oplossing van deze kwestie" 

 
• De aantekening bij het antwoord op vraag 6 “dat het dragen van deze 

kleding in 1915 niet gebruikelijk was, en dat deze muziek in 1917 
geschreven is” geeft naar onze mening onnodig scherpte aan het 
antwoord, en kan daarom beter worden geschrapt.  
 

T.a.v. Kamervragen demonstratie Almelo  
• Dhr. Omtzigt heeft tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 

3 juli binnen tien dagen om een antwoord gevraagd. U heeft eerder 
verzocht dat de antwoorden voor verzending nog bij de PvdA Tweede 
Kamer-fractie gesondeerd. Mocht u hieraan vast willen houden, dan is 
verzending binnen de gestelde termijn waarschijnlijk niet haalbaar 
(Minister Timmermans gaat woensdagochtend op vakantie). In dat 
geval zal een uitstelbriefje naar de TK moeten worden verzonden. 

•  
 
 
 

 
 

•  
 

 
 

 
 

• De door BZ voorgestelde beantwoording gaat niet in op de rol van 
Turkse overheid bij de demonstratie. 

 
T.a.v. 100 jaar herdenking  
• Tijdens het notaoverleg van 30 juni jl. met minister Timmermans over 

het mensenrechtenbeleid heeft Minister Timmermans gemeld: “ Ik zie 
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op dit moment geen specifieke rol voor de Nederlandse regering. 
Vanwege het zeer politieke gehalte zal aanwezigheid van de NL 
regering bij herdenking de toenadering tussen beide landen 
bemoeilijken”.  

• Omtzigt heeft daarop een motie ingediend die verzoekt de regering 
aanwezig te zijn bij herdenking (mede ondertekend door Van der 
Staaij en Voordewind). Minister Timmermans heeft de motie ontreden. 
Hij ziet het als “olie op het vuur” en iets niet bijdraagt aan een 
oplossing, namelijk toenadering tussen Turkije en Armenië. De motie 
is aangehouden.  

• De  reactie van minister Timmermans staat in contrast tot uw 
voornemen - dat u in mei tijdens overleg met de FAON naar voren 
heeft gebracht - om te zoeken naar een manier waarop u volgend jaar 
een rol kan spelen bij de herdenking.  

 
T.a.v. brief FAON 
• Een opmerkelijk element is de brief die de FAON op 23 juni aan de 

Kamer heeft gestuurd (bijlage 2). Daarin wordt de Kamer 
opgeroepen om bewindspersonen te verzoeken zich - in afwachting 
van de Kamervragen - uit te spreken over de demonstratie van 1 juni.  

• U wordt specifiek genoemd in de brief. Er wordt gesuggereerd dat 
druk vanuit Turkije debet was aan het feit dat u onlangs de jaarlijkse 
Armeense herdenking niet heeft bijgewoond.  

• De Tweede Kamer heeft inmiddels verzocht om een kabinetsreactie op 
de brief van de FAON 

• Van de zijde van de FAON wordt aangevoerd dat de brief vooral een 
uiting van teleurstelling is. Nog geen enkele bewindspersoon heeft 
zich  uitgesproken over de demonstratie in Almelo. Het gevoel leeft 
sterk dat de relatie met Turkije altijd voorgaat. Evenals aan Turkse 
kant lopen de emoties aan de Armeense kant ook hoog op.  
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Van:
Verzonden: woensdag 25 juni 2014 09:18
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo

Hi , 
 
Een zeer merkwaardige brief niet alleen qua timing, maar ook qua inhoud. Minister wordt van beticht aan 
het handje van de Turkije te lopen. Twee acties naar aanleiding hiervan: 
 

1) Punt demonstratie Almelo kwam gisteren aan de orde tijdens AO. In de eerste termijn heeft de minister 
conform verzoek geantwoord en verwezen naar de KV. Daar nam de kamer geen genoegen mee. In de 
tweede termijn ging de kamer erop door en vroeg de minister om een veroordeling van de uitspraken. 
Minister heeft toen in tweede instantie wel verwezen naar OM en dat het OM de uitspraken aan het bekijken 
is + dat in de beantwoording zal worden ingegaan op de uitspraken en de rol van Turkije. Kan je dit 
doorgeven aan BuZa?  
 
2) Kan je een informerende nota maken voor de minister om hem te wijzen op de brief? Dit staat toch wel 
op gespannen voet met afspraken rond zijn betrokkenheid 100 jaar herdenking (samen verkennen wat zijn 
rol kan zijn etc.)  
 

  
 
 
 
-----Original Message----- 
From:  
Sent: Tuesday, June 24, 2014 12:53 PM W. Europe Standard Time 
To:  
Cc:  
Subject: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
 

 
  
Nog even een update van activiteiten FAON. Zie bijgaande brief die ze gisteren naar de TK hebben gestuurd, deze is 
bedoeld om AO van vanmiddag te beïnvloeden. Kern brief is: 

•             Het is een goede zaak dat een aantal fracties hierover schriftelijke vragen hebben gesteld aan verschillende 
ministers. 
•             Het komt ons juist voor dat bewindspersonen, in afwachting van de beantwoording van de vragen, niet 

zouden zwijgen en zich op basis van de niet mis te verstane beelden van de 
demonstratie, zouden kunnen en moeten uitlaten over het haatzaaien, beledigen, discrimineren en op grove 
wijze genocide ontkennen tijdens deze demonstratie. Wij hebben deze spontane reactie gemist van de 
verschillende bewindspersonen, terwijl bijv. Minister Asscher zich m.b.t. mogelijke discriminatie bij weren 
van een hoofddoek reeds in felle bewoordingen uit en oproept aangifte te doen. 

•             Wij roepen dan ook de Kamer op om de bewindspersonen in de nog voor het zomer reces 
geplande  overleggen te verzoeken zich over een en ander uit te spreken. 
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Geen handige actie dit, want 3 weken termijn van de Kamervragen hierover is nog niet eens verstreken. Zie ook mail 
van gisteren (onder). Ik  neem dat Kamer hier niet over gaat beginnen en als dat wel zo is dat minister verwijst naar 
de Kamervragen die in behandeling zijn. 
  
Groet,  
  

Van:   
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:33 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
  

 
  
Tkn tbv AO integratie morgen (waar demonstratie Almelo wellicht ter sprake kan komen). 
  
Zoals jullie weten liggen er Kamervragen van 5 partijen over die Turkse demonstratie in Almelo tegen het Armeense 
herdenkingsmonument. Die vragen gaan niet op korte termijn beantwoord worden. Het OM heeft meer tijd nodig 
om te bezien of er onderzoek komt naar de bij die demonstratie geuite spreekkoren (bv “Karabach zal het graf van 
de Armeniërs worden”). Het OM wil in afwachting daarvan geen procedureel antwoord geven. 
  

 
 

  
 

 
  

  
Ieder geval zijn jullie nu tbv AO morgen op de hoogte; ik ga ervan uit dat minister bij een evt. vraag hierover verwijst 
naar komende beantwoording van de Kamervragen. 
  
Groet,   
  

Van:  [mailto: @minbuza.nl] 
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:07 
Aan:  
Onderwerp: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
  
Hallo   
  
Voor je informatie:   van V&J meldde dat hij, zoals ik je al telefonisch vorige week zei, opnieuw met het 
OM heeft gesproken, en dat de officier van justitie nadrukkelijk verzoekt om meer tijd. De OvJ 
herhaalde het risico dat uitgaat van een procedureel antwoord in de trant van “het OM beziet de zaak”. 
Het leek het OM beter om in 1x duidelijkheid te geven of er nu wel of geen grond/aanleiding voor 
strafrechtelijk onderzoek is. Als er in de komende dagen een aangifte binnenkomt is dat probleem 
opgelost, maar ook als dat niet gebeurt verwacht de officier over 1-2 weken meer te kunnen zeggen 
dan nu. Hij denkt dat we die tijd moeten en kunnen nemen. Hij heeft a.s. woensdag opnieuw contact. 
Als het OM dan duidelijkheid kan geven kunnen we nog antwoorden binnen de reguliere termijn van 3 
weken. Als het OM dan nog niet klaar is moeten we een afweging maken: uitstel aanvragen en zo 3 
extra weken kopen of toch voor een procedureel antwoord kiezen. 
  
Ik heb  laten weten dat wij het met hem eens zijn om op het OM te wachten, en dat wij dan, als 
dat nodig is, een uitstelbrief schrijven. 
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Verder heb ik nog een vraag: de vragen 2 t/m 4 verzoeken ons om bevestiging van bepaalde feiten 
(Heeft u kennisgenomen van het feit dat er gratis busvervoer geregeld was voor deelnemers via de aan Diyanet 
(Turkse ministerie van godsdienstzaken) verbonden moskeeën (deze moskeeën maken ook gebruik van in Turkije 
opgeleide en door Turkije betaalde imams)? Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Turkse Consul‐Generaal 
in Rotterdam mensen bij zich geroepen heeft en gelast heeft deel te nemen aan de demonstratie? Heeft u 
kennisgenomen van het feit dat ter gelegenheid van de opening van het herdenkingsmonument een preek vanuit de 
Diyanet tegen het herdenkingsmonument onder (de aan Diyanet verbonden) moskeeën in Nederland is verspreid en 
dat deze in die moskeeën bij het ‘vrijdagmiddag gebed’ diende te worden voorgelezen?). 
  
Wij kunnen deze feiten niet onafhankelijk bevestigen, behalve dat dat busvervoer bevestigd lijkt in de flyer die was 
bijgesloten bij de vragen. 
Hebben jullie wel informatie die e.e.a. kan bevestigen? 
  
Vriendelijke groet, 

 
10 2 e.
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Van: minvenj.nl>
Verzonden: donderdag 26 juni 2014 13:02
Aan:
Onderwerp: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo

Beste  
  
Ook een nieuwtje van mijn kant: er is bij de politie inmiddels een aangifte ontvangen. Dat is in zoverre 
goed nieuws dat dit het voor het OM makkelijker en politiek minder gevoelig maakt om zijn eigen rol 
te bepalen en spelen. De aangifte moet nog wel door de politie aan het OM worden doorgezet en 
daarna worden beoordeeld. Dat hoeft niet veel tijd te kosten maar maakt wel dat we de drie 
wekentermijn (die aankomende woensdag verloopt) zeer waarschijnlijk niet gaan halen. Een 
uitstelbriefje is dan nodig. 
  
Groeten,  
  
  
  
Van: minbuza.nl]  
Verzonden: woensdag 25 juni 2014 10:30 
Aan: '  
Onderwerp: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
  
Beste   
  
Inderdaad goed om van te weten, en ik zet je bericht intern ook door aan collega’s die hiermee bezig zijn 
(bijvoorbeeld de collega voor Armenië).  
  
Groet, 

 
  

From: @MINSZW.NL]  
Sent: woensdag 25 juni 2014 10:27 
To:  
Subject: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
  
Beste  ,  
  
Volgende is van belang ivm de kamervragen: de FAON (Armeniërs Nederland) hebben maandag een brief aan de TK 
gestuurd (bijlage).  
 
Kern brief is: 

•             Het is een goede zaak dat een aantal fracties hierover schriftelijke vragen hebben gesteld aan verschillende 
ministers. 
•             Het komt ons juist voor dat bewindspersonen, in afwachting van de beantwoording van de vragen, niet 

zouden zwijgen en zich op basis van de niet mis te verstane beelden van de 
demonstratie, zouden kunnen en moeten uitlaten over het haatzaaien, beledigen, discrimineren en op grove 
wijze genocide ontkennen tijdens deze demonstratie. Wij hebben deze spontane reactie gemist van de 
verschillende bewindspersonen, terwijl bijv. Minister Asscher zich m.b.t. mogelijke discriminatie bij weren 
van een hoofddoek reeds in felle bewoordingen uit en oproept aangifte te doen. 

•             Wij roepen dan ook de Kamer op om de bewindspersonen in de nog voor het zomer reces 
geplande  overleggen te verzoeken zich over een en ander uit te spreken.  
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Eigenlijk best een rare brief want de beantwoordingstermijn van de KV is nog niet eens verstreken. Ook zetten ze 
Asscher neer als iemand die min of meer aan de leiband van Turkije loopt.  
  
Gisteren was er een AO met onze minister over integratieonderwerpen. Kamer heeft punt demonstratie Almelo 
tijdens AO aan de orde gesteld. In de eerste termijn heeft de minister procedureel antwoord gegeven en verwezen 
naar de KV. Daar nam de kamer geen genoegen mee. In de tweede termijn ging de kamer erop door en vroeg de 
minister om een veroordeling van de uitspraken. Minister heeft toen in tweede instantie wel verwezen naar OM en 
aangegeven dat het OM de uitspraken aan het bekijken is  en dat in de beantwoording zal worden ingegaan op de 
uitspraken en de rol van Turkije.  
  
Leek me goed dat jullie dit weten.  

  
Groet,    
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verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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Van:
Verzonden: woensdag 25 juni 2014 13:47
Aan:
Onderwerp: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo

Er zijn toch vragen over gesteld gisteren. Minister heeft verwezen naar de te beantwoorden kamervragen en 
gezegd dat OM onderzoek doet naar uitspraken. Verder was hij vooral moralistisch over hoe we met elkaar 
om moeten gaan. De Kamer wacht de antwoorden af. 
 
 
 
-----Original Message----- 
From:  
Sent: Tuesday, June 24, 2014 12:53 PM W. Europe Standard Time 
To:  
Cc:  
Subject: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
 
 

 
  
Nog even een update van activiteiten FAON. Zie bijgaande brief die ze gisteren naar de TK hebben gestuurd, deze is 
bedoeld om AO van vanmiddag te beïnvloeden. Kern brief is: 

•             Het is een goede zaak dat een aantal fracties hierover schriftelijke vragen hebben gesteld aan verschillende 
ministers. 
•             Het komt ons juist voor dat bewindspersonen, in afwachting van de beantwoording van de vragen, niet 

zouden zwijgen en zich op basis van de niet mis te verstane beelden van de 
demonstratie, zouden kunnen en moeten uitlaten over het haatzaaien, beledigen, discrimineren en op grove 
wijze genocide ontkennen tijdens deze demonstratie. Wij hebben deze spontane reactie gemist van de 
verschillende bewindspersonen, terwijl bijv. Minister Asscher zich m.b.t. mogelijke discriminatie bij weren 
van een hoofddoek reeds in felle bewoordingen uit en oproept aangifte te doen. 

•             Wij roepen dan ook de Kamer op om de bewindspersonen in de nog voor het zomer reces 
geplande  overleggen te verzoeken zich over een en ander uit te spreken. 
  
Geen handige actie dit, want 3 weken termijn van de Kamervragen hierover is nog niet eens verstreken. Zie ook mail 
van gisteren (onder). Ik  neem dat Kamer hier niet over gaat beginnen en als dat wel zo is dat minister verwijst naar 
de Kamervragen die in behandeling zijn. 
  
Groet,   
  

Van:   
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:33 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
  

 
  
Tkn tbv AO integratie morgen (waar demonstratie Almelo wellicht ter sprake kan komen). 
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Zoals jullie weten liggen er Kamervragen van 5 partijen over die Turkse demonstratie in Almelo tegen het Armeense 
herdenkingsmonument. Die vragen gaan niet op korte termijn beantwoord worden. Het OM heeft meer tijd nodig 
om te bezien of er onderzoek komt naar de bij die demonstratie geuite spreekkoren (bv “Karabach zal het graf van 
de Armeniërs worden”). Het OM wil in afwachting daarvan geen procedureel antwoord geven. 
  

 
 

  
 

 
  

  
Ieder geval zijn jullie nu tbv AO morgen op de hoogte; ik ga ervan uit dat minister bij een evt. vraag hierover verwijst 
naar komende beantwoording van de Kamervragen. 
  
Groet,   
  

Van:   [mailto: @minbuza.nl] 
Verzonden: maandag 23 juni 2014 14:07 
Aan:  
Onderwerp: RE: Kamervragen Omtzigt demonstratie Almelo 
  
Hallo   
  
Voor je informatie:   van V&J meldde dat hij, zoals ik je al telefonisch vorige week zei, opnieuw met het 
OM heeft gesproken, en dat de officier van justitie nadrukkelijk verzoekt om meer tijd. De OvJ 
herhaalde het risico dat uitgaat van een procedureel antwoord in de trant van “het OM beziet de zaak”. 
Het leek het OM beter om in 1x duidelijkheid te geven of er nu wel of geen grond/aanleiding voor 
strafrechtelijk onderzoek is. Als er in de komende dagen een aangifte binnenkomt is dat probleem 
opgelost, maar ook als dat niet gebeurt verwacht de officier over 1-2 weken meer te kunnen zeggen 
dan nu. Hij denkt dat we die tijd moeten en kunnen nemen. Hij heeft a.s. woensdag opnieuw contact. 
Als het OM dan duidelijkheid kan geven kunnen we nog antwoorden binnen de reguliere termijn van 3 
weken. Als het OM dan nog niet klaar is moeten we een afweging maken: uitstel aanvragen en zo 3 
extra weken kopen of toch voor een procedureel antwoord kiezen. 
  
Ik heb  laten weten dat wij het met hem eens zijn om op het OM te wachten, en dat wij dan, als 
dat nodig is, een uitstelbrief schrijven. 
  
Verder heb ik nog een vraag: de vragen 2 t/m 4 verzoeken ons om bevestiging van bepaalde feiten 
(Heeft u kennisgenomen van het feit dat er gratis busvervoer geregeld was voor deelnemers via de aan Diyanet 
(Turkse ministerie van godsdienstzaken) verbonden moskeeën (deze moskeeën maken ook gebruik van in Turkije 
opgeleide en door Turkije betaalde imams)? Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Turkse Consul‐Generaal 
in Rotterdam mensen bij zich geroepen heeft en gelast heeft deel te nemen aan de demonstratie? Heeft u 
kennisgenomen van het feit dat ter gelegenheid van de opening van het herdenkingsmonument een preek vanuit de 
Diyanet tegen het herdenkingsmonument onder (de aan Diyanet verbonden) moskeeën in Nederland is verspreid en 
dat deze in die moskeeën bij het ‘vrijdagmiddag gebed’ diende te worden voorgelezen?). 
  
Wij kunnen deze feiten niet onafhankelijk bevestigen, behalve dat dat busvervoer bevestigd lijkt in de flyer die was 
bijgesloten bij de vragen. 
Hebben jullie wel informatie die e.e.a. kan bevestigen? 
  
Vriendelijke groet, 
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Van:
Aan:
Onderwerp: aangenomen motie in Bundestag over Armeense genocide:
Datum: donderdag 2 juni 2016 15:33:07

Allen,
Zie onder tekst van aangenomen motie in Bundestag over Armeense genocide:
Bundestag stellt fest:

- Woordgebruik: planmatige vernietiging, volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid, bijna
volledige vernietiging;

- Duitse Rijk was medeschuldig;
- Onderwijs komt nu aufgabe zu genocide als onderdeel geschiedenis etnische conficten in 20e eeuw

mee te nemen [als ik TK was zou ik hier een motie over indienen nu…]
- Der Deutsche Bundestag ermutigt die Bundesregierung weiterhin, dem Gedenken und der

Aufarbeitung der Vertreibungen und Massaker an den Armeniern von 1915 Aufmerksamkeit zu
widmen [aanwezigheid bij herdenkingen bedoeld?]

- Deutschland sollte Türken und Armenier dabei unterstützen, sich anzunähern
Bundestag fordert die Bundesregierung auf:

- zu einer breiten öffentlichen Auseinandersetzung mit der Vertreibung und fast
vollständigen Vernichtung der Armenier 1915/1916 sowie der Rolle des Deutschen
Reiches beizutragen;

- die türkische Seite zu ermutigen, sich mit den damaligen Vertreibungen und Massakern
offen auseinanderzusetzen;

- türkische und armenische Regierungsvertreter zu ermutigen, den derzeit stagnierenden
Normalisierungsprozess der zwischenstaatlichen Beziehungen beider Länder
fortzuführen,

- en meer van dit soort dingen…
Opvallende zin: Die eigene historische Erfahrung Deutschlands zeigt, wie schwierig es für eine
Gesellschaft ist, die dunklen Kapitel der eigenen Vergangenheit aufzuarbeiten. [erg bescheiden gesteld,
want DU is daar heel goed in geslaagd m.i.]
Mij lijkt dat strikt genomen resolutie geen erkenning door de regering hoeft te impliceren. In
media wordt resolutie wel als ‘’symbolisch’’ omschreven. Reactie bundesregierung zal later
wellicht uitsluitsel brengen.
Groet, 
I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:
Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor den Opfern der Vertreibungen und Massaker an den
Armeniern und anderen christlichen Minderheiten des Osmanischen Reichs, die vor über hundert Jahren
ihren Anfang nahmen. Er beklagt die Taten der damaligen jungtürkischen Regierung, die zur fast
vollständigen Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich geführt haben. Ebenso waren Angehörige
anderer christlicher Volksgruppen, insbesondere aramäisch/assyrische und chaldäische Christen von
Deportationen und Massakern betroffen.
Im Auftrag des damaligen jungtürkischen Regimes begann am 24. April 1915 im osmanischen
Konstantinopel die planmäßige Vertreibung und Vernichtung von über einer Million ethnischer Armenier.
Ihr Schicksal steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen
Säuberungen, der Vertreibungen, ja der Völkermorde, von denen das 20. Jahrhundert auf so
schreckliche Weise gezeichnet ist. Dabei wissen wir um die Einzigartigkeit des Holocaust, für den
Deutschland Schuld und Verantwortung trägt.
Der Bundestag bedauert die unrühmliche Rolle des Deutschen Reiches, das als militärischer
Hauptverbündeter des Osmanischen Reichs trotz eindeutiger Informationen auch von Seiten deutscher
Diplomaten und Missionare über die organisierte Vertreibung und Vernichtung der Armenier nicht
versucht hat, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen. Das Gedenken des Deutschen
Bundestages ist auch Ausdruck besonderen Respektes vor der wohl ältesten christlichen Nation der Erde.
Der Deutsche Bundestag bekräftigt seinen Beschluss aus dem Jahr 2005 (Drs. 15/5689), der dem
Gedenken der Opfer wie auch der historischen Aufarbeitung der Geschehnisse gewidmet war und das
Ziel verfolgte, zur Versöhnung zwischen Türken und Armeniern beizutragen. Rednerinnen und Redner
aller Fraktionen haben am einhundertsten Gedenktag, dem 24. April 2015, bei der Debatte im Deutschen
Bundestag und insbesondere der Bundespräsident am Vorabend der Debatte den Völkermord an den
Armeniern verurteilt, der Opfer gedacht sowie zur Versöhnung aufgerufen. Das Deutsche Reich trägt
eine Mitschuld an den Ereignissen.
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Der Bundestag bekennt sich zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands.
Dazu gehört, Türken und Armenier dabei zu unterstützen, über die Gräben der Vergangenheit hinweg
nach Wegen der Versöhnung und Verständigung zu suchen. Dieser Versöhnungsprozess ist in den
vergangenen Jahren ins Stocken geraten und bedarf dringend neuer Impulse.
Der Deutsche Bundestag ehrt mit seinem Gedenken an die unvorstellbar grausamen Verbrechen nicht
nur deren Opfer, sondern auch all diejenigen im Osmanischen Reich und im Deutschen Reich, die sich
vor über hundert Jahren unter schwierigen Umständen und gegen den Widerstand ihrer jeweiligen
Regierung in vielfältiger Weise für die Rettung von armenischen Frauen, Kindern und Männern eingesetzt
haben.
Heute kommt schulischer, universitärer und politischer Bildung in Deutschland die Aufgabe zu, die
Aufarbeitung der Vertreibung und Vernichtung der Armenier als Teil der Aufarbeitung der Geschichte
ethnischer Konflikte im 20. Jahrhundert in den Lehrplänen und -materialien aufzugreifen und
nachfolgenden Generationen zu vermitteln. Dabei kommt insbesondere den Bundesländern eine wichtige
Rolle zu.
Der Deutsche Bundestag ist der Ansicht, dass das Gedenken an die Opfer der Massaker und
Vertreibungen der Armenier unter Berücksichtigung der deutschen Rolle einschließlich seiner Vermittlung
an Mitbürgerinnen und Mitbürger türkischer und armenischer Herkunft auch einen Beitrag zur Integration
und zum friedlichen Miteinander darstellt.
Der Deutsche Bundestag begrüßt die Zunahme von Initiativen und Beiträgen in den Bereichen von
Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kunst und Kultur auch in der Türkei, welche die Aufarbeitung der
Verbrechen an den Armeniern und die Versöhnung zwischen Armeniern und Türken zum Ziel haben.
Der Deutsche Bundestag ermutigt die Bundesregierung weiterhin, dem Gedenken und der Aufarbeitung
der Vertreibungen und Massaker an den Armeniern von 1915 Aufmerksamkeit zu widmen. Auch begrüßt
der Deutsche Bundestag jede Initiative, die diesem Anliegen Anschub und Unterstützung zu verleihen.
Die eigene historische Erfahrung Deutschlands zeigt, wie schwierig es für eine Gesellschaft ist, die
dunklen Kapitel der eigenen Vergangenheit aufzuarbeiten.
Dennoch ist eine ehrliche Aufarbeitung der Geschichte die wohl wichtigste Grundlage für Versöhnung
sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch mit anderen.
Es ist dabei zu unterscheiden zwischen der Schuld der Täter und der Verantwortung der heute Lebenden.
Das Gedenken an die Vergangenheit mahnt uns außerdem, wachsam zu bleiben und zu verhindern, dass
Hass und Vernichtung immer wieder Menschen und Völker bedrohen.
Der Deutsche Bundestag nimmt die seit 2005 unternommenen Versuche von Vertretern Armeniens und
der Türkei wahr, in Fragen des Erinnerns und der Normalisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen
aufeinander zuzugehen. Das Verhältnis beider Staaten ist jedoch weiterhin spannungsreich und von
gegenseitigem Misstrauen geprägt. Deutschland sollte Türken und Armenier dabei unterstützen, sich
anzunähern. Eine konstruktive Aufarbeitung der Geschichte ist dabei als Basis für eine Verständigung in
Gegenwart und Zukunft unerlässlich.
Eine Entspannung und Normalisierung der Beziehungen zwischen der Republik Türkei und der Republik
Armenien ist auch für die Stabilisierung der Region des Kaukasus wichtig. Deutschland sieht sich dabei
im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik aufgrund seiner geschichtlichen Rolle in den deutsch-
armenisch-türkischen Beziehungen in einer besonderen Verantwortung.
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf:

· im Geiste der Debatte des Deutschen Bundestags vom 24. April 2015 zum 100. Jahrestag
weiterhin zu einer breiten öffentlichen Auseinandersetzung mit der Vertreibung und fast
vollständigen Vernichtung der Armenier 1915/1916 sowie der Rolle des Deutschen
Reiches beizutragen,

· die türkische Seite zu ermutigen, sich mit den damaligen Vertreibungen und Massakern
offen auseinanderzusetzen, um damit den notwendigen Grundstein zu einer Versöhnung
mit dem armenischen Volk zu legen,

· sich weiterhin dafür einzusetzen, dass zwischen Türken und Armeniern durch die
Aufarbeitung von Vergangenheit Annäherung, Versöhnung und Verzeihen historischer
Schuld erreicht wird,

· weiterhin wissenschaftliche, zivilgesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten in der Türkei
und in Armenien zu unterstützen und im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel zu
fördern, die dem Austausch und der Annäherung sowie der Aufarbeitung der Geschichte
zwischen Türken und Armeniern dienen,

· eine Aufarbeitung der historischen Ereignisse durch die Türkei und Armenien als ersten
Schritt zur Versöhnung und zur längst überfälligen Verbesserung der türkisch-



armenischen Beziehungen aktiv zu unterstützen, z.B. durch Stipendien für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Unterstützung zivilgesellschaftlicher
Kräfte aus beiden Ländern, die sich für Aufarbeitung und Versöhnung engagieren,

· türkische und armenische Regierungsvertreter zu ermutigen, den derzeit stagnierenden
Normalisierungsprozess der zwischenstaatlichen Beziehungen beider Länder
fortzuführen,

· sich gegenüber der türkischen und der armenischen Regierung für die Ratifizierung der
2009 unterzeichneten Zürcher Protokolle einzusetzen, die eine Kommission zur
wissenschaftlichen Untersuchung der Geschichte, die Wiederaufnahme diplomatischer
Beziehungen und die Öffnung der gemeinsamen Grenze vorsehen,

· dafür einzutreten, dass die in jüngster Zeit begonnene Pflege des armenischen Kulturerbes
in der Republik Türkei fortgesetzt und intensiviert wird,

· im Rahmen finanzieller Möglichkeiten auch weiterhin innerhalb Deutschlands Initiativen
und Projekte in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kultur zu fördern, die eine
Auseinandersetzung mit den Geschehnissen von 1915/1916 zum Thema haben.



Van:
Aan:
Onderwerp: Aanpassingen pdf
Datum: woensdag 30 januari 2019 11:39:45
Bijlagen: 190130 p 22 -LR_118968_Info_Turks_NL_WEB_V1.pdf

Hi ,
Hierbij de aangepaste pdf, maar ik heb iets over het hoofd gezien. Daarover nog een vraag.
Zoals in de mailwisselingen besproken, heb ik de zin aangepast. Ik kwam deze op pag. 22
tegen. Nu zie ik bij het controleren dat dezelfde zin ook pag. 16 staat. Daarmee dan hetzelfde
doen? Je krijgt dan wel twee keer dezelfde voetnoot. Ook zie ik aan het einde van pag. 16 nog
een keer vermeende genocide. Wat moet daarmee gebeuren?
De aanpassing op P 22:
De vermeende* Armeense genocide heeft regelmatig tot spanningen geleid tussen Armeniërs en
Turkse Nederlanders die zich niet herkennen in de term ‘genocide’.
Dit is de nieuwe zin:
Armeniërs herdenken jaarlijks de Armeense genocide en dit heeft meermaals tot spanningen
geleid tussen Armeense en Turkse Nederlanders die zich niet herkennen in de term ‘genocide’.
(voetnoot *)
Voetnoot * Het standpunt van het Nederlandse kabinet is dat de gebeurtenissen in 1915 en
1916, waarbij waarschijnlijk meer dan één miljoen Armeniërs zijn omgekomen, vreselijk waren
en groot leed hebben veroorzaakt. Er past dan ook groot medeleven met de nabestaanden. De
vaststelling of hier in juridische zin sprake is geweest van genocide, is niet aan het kabinet.
Met vriendelijke groet, 

 
......................................................................
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Samenleving & Integratie
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
.....................................................................
M 

www.socialestabiliteit.nl
.....................................................................
Aanmelden voor de nieuwsbrief WeerbaarNL van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit kan
HIER
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Van:
Aan:

Onderwerp: De kwestie van de Armeense genocide in Amsterdam en Almelo
Datum: donderdag 5 april 2018 15:15:42

Allen,
Op 21 april wordt in Amsterdam een monument ter herdenking van de Armeense genocide
onthuld. Amsterdam heeft aangegeven de woordvoeringslijn hierover van BZ te hebben
ontvangen. De Amsterdamse raad heeft zelf nog geen standpunt ingenomen. Gezien de
aanwezigheid van DENK verwacht de gemeente wel dat dit op de agenda kan komen. De Turkse
Consul heeft hierover een gesprek gevraagd met de gemeente Amsterdam. De gemeente staat
open voor een dergelijk gesprek. Daarnaast heeft de burgemeester van Almelo contact
opgenomen met de ESS over een herdenking van de genocide die in Almelo zal plaatsvinden.
Hij heeft van zijn ambtenaren het nadrukkelijke advies gekregen geen actieve rol bij de
herdenking te spelen en wil hierop graag advies van de ESS.

Uitgangspunt in beide gevallen is dat dit in eerste instantie bij de gemeente ligt en dat het dus
van de gemeente afhangt (het initiatief ligt bij de gemeente) op welke wijze er ondersteuning
vanuit de ESS/beleid zal plaatsvinden. Ten behoeve van de signalering zullen we wel proberen
een vollediger beeld te krijgen van wat er gaat gebeuren.

 is gelukkig reeds in contact met de gemeente Amsterdam. Hij zal proberen te
achterhalen:

1. Wie het initiatief heeft genomen tot het plaatsen van het monument
2. Welke rol de gemeente tijdens de herdenking/onthulling wil gaan spelen (aanwezig of

niet, spreken of niet, etc)
3. Hoe dit leeft binnen de verschillende gemeenschappen

Deze informatie zal worden opgenomen in de signalering. Tenzij de gemeente hierom vraagt,
zal – behalve monitoring - verder geen actie worden ondernomen.

vraagt voor de gemeente Almelo de woordvoeringslijn van BZ op over de kwestie. Deze
kan de gemeente gebruiken mochten zij hieraan behoefte hebben. Omdat Almelo zelf al contact
met de ESS heeft opgenomen zal door de ESS worden gecheckt of zij behoefte hebben aan
verdere ondersteuning.
Bij vragen weet iedereen mij te vinden!
Groet

........................................................................
Directie Samenleving & Integratie 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5 | 2511 LV Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag
........................................................................
E @minszw.nl
T 06 
oneven weken vrij op maandag
even weken vrij op woensdag
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1 Status nota 

Ter beslissing 

 

2 Aanleiding 

• In de voortgangsbrief van de Agenda Integratie wordt als actiepunt 

benoemd: ”In samenwerking met de Federatie van Armeense 

Organisaties in Nederland (FAON) en HTIB proberen Turks/Armeense 

dialoog op gang te brengen met bijzondere aandacht voor de 

herdenking van de Armeense tragedie op 24 april 2016.’’ 

• De FAON wil als uitgangspunt van deze dialoogbijeenkomsten de 

erkenning van de Armeense genocide. Het afbreukrisico voor 

dialoogbijeenkomsten tussen Turken en Armeniërs is dan bijzonder 

hoog.  

 

3 Beslispunten/advies/beslistermijn 

• Wij adviseren u in te stemmen met de volgende drie uitgangspunten 

voor de dialoogbijeenkomsten: 

o Doel: Spanningen te verminderen tussen Turken en Armeniërs 

door wederzijds begrip voor elkaar te vergroten. In de 

dialoogbijeenkomsten kán de Armeense tragedie aan de orde 

komen, maar het is niet het uitgangspunt. 

o Doelgroep: Jongeren van zowel Turkse als Armeense zijde, die 

wellicht minder geharnast zijn in hun opvattingen over de 

Armeense kwestie, waardoor de kans op succes in dit uiterst 

kwetsbare traject wordt vergroot. 

o Organisatievorm: Bescheiden beginnen met vijf lokale 

bijeenkomsten onder een onafhankelijke voorzitter. Bij gebleken 

succes een herhaling van deze bijeenkomsten en dan afsluitend 

een landelijke bijeenkomst. 

• Wij adviseren u ermee in te stemmen dat HTIB dit op deze wijze 

uitwerkt. Aan de FAON is dan of zij verder betrokken willen blijven. Het 

is waarschijnlijk dat zij zullen afhaken omdat ze uitsluitend willen 
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spreken over de genocide.  

 

4 Kernpunten 

 

• HTIB had eind vorig jaar een voorstel voor dialogen bij ons ingediend 

en daar is later de FAON bij betrokken.  

• Wij hebben hierover onlangs met de FAON en HTIB gesproken.  

• Daarbij kwam naar voren dat voor de FAON het bevorderen van 

wederzijds begrip in het licht moet staan van het door de 

dialoogpartners erkennen van de Armeense genocide. Zij zien de 

dialoog als het samen delen van het verdriet van de gebeurtenissen 

van 1915.  

•  

 

 

  

• Gematigde Turkse Nederlanders zullen niet snel in een dusdanig 

geformuleerde dialoog stappen. De kans is reëel dat zo’n dialoog door 

reacties uit het conservatieve van de deel Turkse gemeenschap de 

verhoudingen juist meer op scherp zet.  

• Daarnaast ligt enigerlei betrokkenheid van SZW bij een dialoog expliciet 

gericht op de genocide, politiek gevoelig. Het kabinetsstandpunt is 

immers dat het niet aan het kabinet is de gebeurtenissen van 1915 te 

duiden.  

• Ons inzien zou de dialoog er als volgt uit kunnen zien:  

o gericht op verkleinen van tussen de twee gemeenschappen 

gegroeide afstand: praten over barrières, dat de gemeenschappen 

op veel terreinen meer gemeen hebben dan ze zelf in eerste 

instantie beseffen e.d.; 

o bescheiden beginnen, met bijvoorbeeld vijf bijeenkomsten in 

verschillende steden, en van daaruit kijken hoe het loopt;  

o zoveel mogelijk jongeren proberen te bereiken. 

• Thema is dan niet “genocide” maar “ontmoeten.” Uiteraard zou de 

genocide daarbij ter sprake kunnen komen, maar dat is niet de inzet.  

• Als gezegd ligt de lead bij HTIB. Ons voorstel is dhr.  van HTIB 

te vragen langs deze lijnen met een nieuw voorstel te komen.  

• De FAON kan dan voor zichzelf bepalen of zij met zo’n voorstel 

instemmen. Mocht dat niet zo zijn dan verwachten wij dat er buiten de 

FAON andere Armeense Nederlanders bereid zijn om deel te nemen aan 

de dialogen. De FAON kan ook altijd later nog, als de dialogen in hun 

ogen goed verlopen, instappen.  

 

(Beheersing) risico’s 

• De kans bestaat dat de FAON de TK opzoekt als zij ontevreden zijn over 

de opzet van de dialogen. De geschetste opzet is ons inziens goed 

uitlegbaar, zowel inhoudelijk (bescheiden beginnen om uiterst 

gevoelige verhoudingen niet meteen op scherp te zetten) als politiek 

(sluit aan bij standpunt kabinet m.b.t. genocide kwestie).  

• Ander opletpunt is dat de bijeenkomsten een zorgvuldige 

begeleiding/moderatie vergen. Dit zal een belangrijke voorwaarde 

worden bij evt. opdrachtverlening.  

• Voorts speelt dat HTIB vooral een organisatie is van eerste generatie 

migranten. Wij zien echter goede mogelijkheden om dhr.  met 
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bijvoorbeeld studentenorganisaties te laten samenwerken. Ook dit 

wordt een voorwaarde.  

• Wij beogen een evt. voorstel overigens spaarzaam te faciliteren, niet 

meer dan zaken als zaalhuur, catering en gespreksleiding. 

• Betrokkenheid van het lokaal bestuur is een voorwaarde, mede gelet op 

mogelijke veiligheidsrisico’s rond de dialoogbijeenkomsten.   

 









Beste allemaal,

Hierbij ontvangen jullie opnieuw een mailing van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) over twee actuele onderwerpen.

1) De kwestie van de Armeense genocide en het standpunt van het NL kabinet;
2)

1. De kwestie van de Armeense genocide en het standpunt van het NL kabinet
- Zoals jullie vast niet is ontgaan is er gisteren een debat geweest in de Tweede Kamer over de
moties vanuit de Kamer over erkenning van de Armeense genocide door de Kamer en het
sturen van een NL regeringsvertegenwoordiger naar de herdenking hiervan in Armenië. In de
bijlage vinden jullie de door minister van BZ (in dit geval Kaag) uitgesproken teksten in reactie
op deze moties.

Voor iedereen die volgende week vrij heeft: fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

Expertise-unit Sociale Stabiliteit
......................................................................
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Samenleving & Integratie
Parnassusplein 5 | 2511 VX  | Den Haag |
.....................................................................
T 
ess@minszw.nl
www.socialestabiliteit.nl
.....................................................................
* Voor persvragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Woordvoering Ministerie
van SZW op telefoonnummer 070 - 333 4443

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc: .
Onderwerp: FW: Om gaat man vervolgen voor aanzet tot geweld bij anti Armeense genocide demonstratie in 2014.
Datum: woensdag 26 oktober 2016 12:06:34

Allen,
Ik werd hierover gebeld door Almelo. Zij zijn bezig om de spanningen die de rechtszaak kan
opleveren te managen. De driehoek is aangehaakt, burgemeester gaat met de gemeenschappen
praten. Een  heeft het gehad
over acties vanuit Azerbeidzjan om tegen het proces in geweer te komen. Goed mogelijk dat de
man die nu terechtstaat een Azeri is gezien zijn uitlating ‘’Karabach zal het graf van de Armeniërs
worden.’’

· Almelo zou graag willen weten of BZ kan nagaan of er vanuit Azerbeidzjan (maar ook vanuit

Turkije) dingen worden georganiseerd : kan jij dat nagaan?

· Daarnaast verzoek of ESS iets kan betekenen in dempen van spanningen in dezen 

Groet, 

Van:  
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 12:17
Aan: 
Onderwerp: Om gaat man vervolgen voor aanzet tot geweld bij anti Armeense genocide
demonstratie in 2014.

OM vervolgt man voor uitlatingen tijdens
demonstratie
20 oktober 2016 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een 51-jarige man uit Den Haag
voor zijn uitlatingen tijdens een demonstratie van Turkse Nederlanders in Almelo
op 1 juni 2014. De man moet zich op 6 december verantwoorden voor de
meervoudige kamer van de rechtbank in Almelo.

Op 1 juni 2014 hebben ongeveer 4000 Turkse Nederlanders in Almelo
gedemonstreerd tegen het monument dat bij de Armeens Apostolische Kerk
Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan de Armeense genocide. De
demonstratie is ordelijk verlopen, maar na afloop is aangifte gedaan van
mogelijke strafbare uitlatingen.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is strafrechtelijk
onderzoek gedaan naar deze uitlatingen. Het OM is van mening dat de 51-jarige
man de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden met zijn
uitlatingen ‘’Karabach zal het graf van de Armeniërs worden.’’ De man wordt
vervolgd voor het aanzetten tot geweld.

De zitting staat gepland bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel,
locatie Almelo, op 6 december om 10.00 uur.
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Van:
Aan: BD/DRD/ANTMD
Onderwerp: FW: update 21 april amsterdam
Datum: maandag 9 april 2018 11:18:01

Dag ,
Ik vervang tijdelijk  ivm zijn verlof. Hierbij ook info voor jullie.
Verder verwijs ik je graag ook naar een int.dep overleg per separaat email.We werken in
een nieuwe digitale opgeving en krijg email van  niet uit het systeem tevoorschijn. Is
hij nog op vakantie?
Groet,

Van:  
Verzonden: maandag 9 april 2018 11:15
Aan:  
Onderwerp: Fwd: update 21 april amsterdam

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " " < @minszw.nl>
Datum: 6 april 2018 om 20:02:18 CEST
Aan: < @ilocom.nl>
Kopie: "  < @minszw.nl>
Onderwerp: Antw.: update 21 april amsterdam

Dag 

Bedankt voor de informatie. Ik heb het nog niet gelezen. Ben net thuis.
Ik stuur het meteen door naar

Fijn weekend.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: < @ilocom.nl<mailto @ilocom.nl>>
Datum: vrijdag 06 apr. 2018 4:46 PM
Aan: 
< @minszw.nl<mailto: @minszw.nl>>
Kopie: 
< @minszw.nl<mailto @minszw.nl>>
Onderwerp: update 21 april amsterdam

Bron: OOV Amsterdam

“Alles is in beginfase. Een vergunning is afgegeven. Politie zegt dat het rustig
is. Het programma voor die dag is nog niet bekend. Eventueel bij een
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uitnodiging aan BM zal ambtelijk advies , net als bij vele andere
uitnodigingen van verschillende pluimage, NIET gaan zijn..Of de
stadsdeelvoorzitter van Centrum (bestuurscommissie) is/wordt uitgenodigd is
niet bekend.”

In afstemming met OOV Amsterdam afgesproken voorlopig geen actie te
ondernemen richting TN gemeenschap. Blijven elkaar op de hoogte houden,
nemen contact op indien signalen binnenkomen en/of social media onrustig
wordt. Afgesproken om tot komst van  en 
contact te onderhouden op dit dossier.

Maandag weer verder.

ten behoeve van signalering:

“ESS staat in nauw contact met OOV Amsterdam inzake genocide-monument
onthulling aan de gevel van de Armeense Kerk in Amsterdam-Centrum (op 21
april a.s. in de Nieuwmarktbuurt). Voor dit moment in samenspraak met
Amsterdam besloten om TN Gemeenschap niet ‘actief’ hierover te benaderen.
Mocht er tussentijds signalen komen van onrust, dan zal ESS samen met
Amsterdam de situatie opnieuw beoordelen en indien gewenst tot interventie
overgaan. Hierbij ook een link naar een achtergrond artikel in Het Parool:
https://www.parool.nl/amsterdam/gedenksteen-voor-armeense-genocide-in-
amsterdam~a4588289/ “

goed weekend.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp: Signalering 19 september 2018
Datum: woensdag 19 september 2018 14:40:22
Bijlagen: 180919 Signalering 19 september 2018 v3.pdf

Beste allemaal,
Bij deze de signalering van 19 september.
De volgende is maandag 1 oktober waarvoor deadline aanleveren donderdag 27 oktober is.
Met vriendelijke groet, 

......................................................................
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
.....................................................................

@minszw.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: memo
Datum: vrijdag 4 november 2016 11:46:03
Bijlagen: image001.png

image002.jpg

Genocide-Almelo
Een 51-jarige man uit Den Haag wordt berecht voor zijn uitlatingen tijdens een demonstratie van Turkse Nederlanders in
Almelo op 1 juni 2014. De man moet zich op 6 december verantwoorden voor de meervoudige kamer van de rechtbank
in Almelo. 
Volgens Tuks.nl heeft deze man zeer genuanceerde opvattingen over Armeniërs in Nederland.
ESS heeft contact opgenomen met . Er gaat een dempingsgesprek plaats vinden met moskee en de
Armeense kerk (afzonderlijk). Rol die ESS kan spelen rond deze gesprekken (toehoorder, evaluatie achteraf met
ambtenaren en BM om vervolgstappen af te stemmen, wordt tijdens staf aan de kortgeleden aangetreden BM
voorgelegd.
Almelo is niet blij dat de rechtzaak in Almelo zelf plaats vindt. Immers betrokken persoon is woonachtig in Den haag,
daarom zou DH meer voor de hand liggen. WRO (?) houdt vast aan Rechtbank-Almelo. ESS zal monitoren en eventueel
opgehaalde signalen delen met OOV Almelo.
(1/11/2016) Inmiddels heeft BM besloten om ‘zonder last van ruggespraak’ eerst zelf kennis te willen maken met de
gemeenschappen. De gesprekken zullen komende weken plaatsvinden.
ESS kan natuurlijk ook achteraf betrokken worden.

met vriendelijke groet,

 Expertise-unit Sociale Stabiliteit
ma-di-don-vrij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Telefoon:  | * @minszw.nl | www.socialestabiliteit.nl
Algemeen e-mail/tel: ESS@minszw.nl | 
* Voor persvragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Woordvoering Ministerie van SZW op telefoonnummer
070 - 333 4443
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Van:
Aan:

Onderwerp: Fwd: Film over Armeense genocide krijgt ongezien tienduizenden negatieve ratings
Datum: zondag 4 juni 2017 19:32:30

Laat we hopen dat het hier bij blijft, maar ik heb mijn twijfels.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van:  
Verzonden: 4 jun. 2017 19:29
Aan:  
Onderwerp: Film over Armeense genocide krijgt ongezien tienduizenden negatieve
ratings

https://joop.vara.nl/nieuws/film-armeense-genocide-krijgt-ongezien-tienduizenden-
negatieve-ratings
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9 maart 2018 
 
Onze referentie 

2018-0000047924 
 
 
 
 

 

 
 

1 Status nota 

Ter voorbereiding 

 

2 Aanleiding 

 Op dinsdag 13 maart staat er een kennismakingsoverleg gepland met een 

breed spectrum van Turks-Nederlandse organisaties. Zie bijlage 1 voor de 

agenda. 

 We hebben veertien organisaties uitgenodigd en hebben tot nog toe geen 

afmeldingen ontvangen. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de aanwezige 

organisaties. Bijlage 10 kunt u gebruiken om per organisatie aantekeningen te 

maken. 

 Vanuit S&I zullen  (ESS) en  

 aanwezig zijn.   

 U zult het overleg voorzitten.  

 Turkije heeft laten weten dat de burgemeester afziet van haar bezoek aan 

Nederland. Afhankelijk van de ontwikkelingen van aankomend weekend 

(n.a.v. persaandacht etc.), ontvangt u op maandag 12 maart een aanvullende 

annotatie.  

 

3 Beslispunten/advies/beslistermijn 

De nota dient ter voorbereiding op het overleg. Het doel van het overleg is het 

kennismaken met de organisaties en het verkennen van vraagstukken en 

belangen van de organisaties. U wordt geadviseerd om: 

 dit eerste gesprek te benaderen als een overleg met een kennismakend en 

netwerkvormend karakter;  

  

 

 bij eventuele vragen over de erkenning van de Armeense kwestie, deze pas 

aan het einde van het overleg te beantwoorden, zodat het gesprek niet 

daarom draait;  
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4 Kernpunten 

Doel overleg 

 Minister Asscher heeft in het verleden gesprekken gevoerd met een deel van 

de organisaties, met name bedoeld om actuele spanningen bespreekbaar te 

maken en te zoeken naar hoe deze spanningen gezamenlijk – juist ook binnen 

de Turkse gemeenschap zelf – kunnen worden opgepakt.  

 Het is de organisaties tot op heden niet gelukt om onder elkaar de dialoog 

voort te zetten of om onderling samen te werken.  

 De organisaties vertegenwoordigen een zeer verdeelde gemeenschap, waarin 

verschillende groepen elkaar met groot wantrouwen bezien en waarin dus 

altijd de kans aanwezig blijft dat spanningen oplaaien.  

 U bent eerder geadviseerd om het hoofddoel van dit gesprek niet het oplossen 

van onderlinge spanningen te laten zijn, maar om te overleggen over thema’s 

die de gehele Turkse gemeenschap raken en welke rol de organisaties en het 

ministerie daar in kunnen spelen. 

 Vanwege de andere insteek van het overleg is het gezelschap, dat voorheen 

voornamelijk bestond uit de religieuze koepelorganisaties, uitgebreid met 

andere, niet-religieuze Turks-Nederlandse organisaties. 

 Ter voorbereiding op het overleg vond er op 19 februari 2018 een 

rondetafelgesprek plaats met de organisaties, voorgezeten door  

. Een samenvattend verslag van dit overleg vindt u in de 

bijlage (bijlage 4).  

 

Spreeklijn  

In lijn met het rondetafelgesprek kunt u het volgende zeggen:  

 Ik vind het goed dat we vandaag met elkaar aan tafel zitten.  

  

 

 

 

  

 Ik hecht er veel belang aan dat we de lijnen naar elkaar toe open houden, 

zodat we op de momenten dat het nodig is elkaar weten te vinden, juist ook 

om te voorkomen dat problemen onnodig groot worden.  

 Op initiatief van minister Asscher hebben jullie al meerdere malen met elkaar 

aan tafel gezeten om te spreken over spanningen binnen de Turkse 

gemeenschap.  

 Wat mij betreft hebben we het vandaag over thema’s die voor jullie van 

belang zijn en zetten we het gesprek voort, niet alleen om stil te staan bij 

onderlinge spanningen binnen de gemeenschap, maar ook om ons meer te 

gaan richten op de door jullie gezamenlijk ervaren problemen in de 

Nederlandse samenleving.   

 Als minister nieuw in deze positie is vandaag naast een kennismaking met de 

organisaties en hun vertegenwoordigers, ook een kennismaking met de 

onderwerpen die voor jullie relevant zijn.  

  

 

 

 

  

 Ik wil jullie vragen uzelf en uw organisatie te introduceren en ik hoor graag of 

er concrete onderwerpen zijn die jullie bespreekbaar willen maken.  
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Achtergrondinformatie 
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Van:
Aan:
Onderwerp: OM vervolgt man voor uitlatingen tijdens demonstratie
Datum: vrijdag 28 oktober 2016 14:24:43
Bijlagen: image001.png

image002.jpg

28.10.2016
Almelo:
Contact opgenomen met . Er gaat een dempingsgesprek plaats vinden met
moskee en de armeense kerk (afzonderlijk). Maandag is er staf met Burgemeester. Rol die ESS
kan spelen rond deze gesprekken (toehoorder, evaluatie achteraf met ambtenaren en BM om
vervolgstappen af te stemmen, wordt tijdens staf aan de kortgeleden aangetreden BM
voorgelegd. ESS kan natuurlijk ook achteraf betrokken worden.
Almelo is niet blij dat de rechtzaak in Almelo zelf plaats vindt. Immers betrokken persoon is
woonachtig te Den haag, daarom zou DH meer voor de hand liggen WRO (?) houdt vast aan
Rechtbank-Almelo.
ESS zal monitoren en eventueel opgehaalde signalen delen met OOV Almelo.
`

OM vervolgt man voor uitlatingen tijdens
demonstratie
20 oktober 2016 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een 51-jarige man uit Den Haag
voor zijn uitlatingen tijdens een demonstratie van Turkse Nederlanders in Almelo
op 1 juni 2014. De man moet zich op 6 december verantwoorden voor de
meervoudige kamer van de rechtbank in Almelo.

Op 1 juni 2014 hebben ongeveer 4000 Turkse Nederlanders in Almelo
gedemonstreerd tegen het monument dat bij de Armeens Apostolische Kerk
Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan de Armeense genocide. De
demonstratie is ordelijk verlopen, maar na afloop is aangifte gedaan van
mogelijke strafbare uitlatingen.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is strafrechtelijk
onderzoek gedaan naar deze uitlatingen. Het OM is van mening dat de 51-jarige
man de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden met zijn
uitlatingen ‘’Karabach zal het graf van de Armeniërs worden.’’ De man wordt
vervolgd voor het aanzetten tot geweld.

De zitting staat gepland bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel,
locatie Almelo, op 6 december om 10.00 uur.

met vriendelijke groet,

 Expertise-unit Sociale Stabiliteit
ma-di-don-vrij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Telefoon: +31(0)6  | * @minszw.nl | www.socialestabiliteit.nl
Algemeen e-mail/tel: ESS@minszw.nl | (070) 333 4555
* Voor persvragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Woordvoering Ministerie van SZW op telefoonnummer
070 - 333 4443
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Amsterdam 21 april
Datum: woensdag 11 april 2018 13:02:51

Dag  klopt. Dank voor update. Ik heb het over die
 Avrupavatangazetesi.

Grt

PS: ik heb ook geen verdere update vanuit oov Amsterdam gekregen. Lekker rustig.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  BD/DAS/ANTMD < @minvenj.nl>
Datum: woensdag 11 apr. 2018 12:38 PM
Aan: @minszw.nl>,  BD/DAS/ANTMD

@nctv.minvenj.nl>
Onderwerp: RE: Amsterdam 21 april

Hallo 
Heb je hier over de Armeense herdenking ? we zien online als op Turkse media, ook geen
aandacht voor dit onderwerp.
Over welke 2 heb je ?
Groet
Van: @minszw.nl] 
Verzonden: woensdag 11 april 2018 10:49
Aan: BD/DAS/ANTMD;  BD/DAS/ANTMD
Onderwerp: Amsterdam 21 april
Hoi,
Ik heb begrepen uit netwerk dat men geen acties verwacht uit TN gelederen. Behalve de 2
ongeleide projectielen, bij jullie bekend. Overigens schijnt tegen hen in Turkije een zaak
aanhangig gemaakt te zijn omtrent hun bedreigingen aan het adres van NL-Turken.
Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
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addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Herdenking Armeense genocide 24 april
Datum: maandag 22 april 2019 20:58:42

Hi, 

  gezien het gedoe vorig jaar en het gesprek dat  heeft gevoerd lijkt
het me slim om even met /  af te stemmen hierover. 

Groet   

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: " @MINSZW.NL>
Verzonden: 20 apr. 2019 18:56
Aan: @minszw.nl>
Onderwerp: Herdenking Armeense genocide 24 april

Ik kreeg net uitnodiging voor bijwonen herdenking woensdag a.s. Heb jarenlang
dit dossier gedaan, leek me goed om er heen te gaan woensdag. Uitnodiging was
van , heeft iemand van jullie misschien ook uitnodiging gekregen,
wilde ik even checken, voor geval dat iemand anders er ook heen gaat.

Mvg, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: M reageert op moties Armeense kwestie
Datum: vrijdag 23 februari 2018 17:24:28

,
 
Mijn directeur is volgende week met verlof, maar plv directeur   is beschikbaar.
Beste lijkt me dat een afspraak wordt ingepland via het secretariaat ( @minbuza.nl). Kun je
me laten weten wat de precieze insteek is, dan zal ik   bijpraten.
 
Vriendelijke groet,
 

 

From:   [mailto: @minszw.nl] 
Sent: vrijdag 23 februari 2018 16:51
To:  < @minbuza.nl>
Cc:   < @minszw.nl>
Subject: RE: M reageert op moties Armeense kwestie
 
Ok! Dank. Mijn directeur wil graag even contact met jullie directeur over dit punt. Wie
kan hij het beste hierover benaderen op directeursniveau?
 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  < @minbuza.nl>
Datum: vrijdag 23 feb. 2018 10:23 AM
Aan:  < @minszw.nl>,  < @minszw.nl>, 
< @minbuza.nl>
Kopie: < @minszw.nl>, 
< @minszw.nl>
Onderwerp: RE: M reageert op moties Armeense kwestie
 
Ha 
 
Bedankt voor je berichtje. Helemaal eens met je opmerking dat kwestie van Armeense genocide
niet direct gekoppeld is aan de NL geschiedenis. Dat neemt niet weg dat zowel bij de herdenking
slavernijverleden als bij herdenking kwestie Armeense genocide, regeringsaanwezigheid niet
impliceert dat de regering daarmee erkent dat er sprake was van een genocide. Zou het punt in
verder woordvoering weglaten en volstaan met de opmerking dat NL met aanwezigheid respect
toont voor de slachtoffers en nabestaanden.
 
Bel me vooral even bij vragen.
 
Groet,
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From:  [mailto: @minszw.nl] 
Sent: vrijdag 23 februari 2018 09:51
To:    @minbuza.nl>;  < @minszw.nl>;

 < @minbuza.nl>
Cc: Campos Neto, A.J. de < @minszw.nl>; 
< @minszw.nl>
Subject: RE: M reageert op moties Armeense kwestie
 
Beste ,
 
Op zich zijn dit informatieve spreekpunten waarvoor dank. Ik begrijp dat deze teksten gisteren
zijn gebruikt, maar ik vind de onderbouwing over de aanwezigheid van een
regeringsvertegenwoordiger in Jerevan nogal opmerkelijk.
 
Het gaat mij dan vooral om de laatste bullet waar een vergelijking wordt gemaakt met de
nationale herdenking slavernijverleden en de vraag of er wel of niet sprake was van genocide.
Ik begrijp dat jullie een vergelijking hebben willen maken als het gaat om niet erkennen, maar
dit komt toch wel een beetje opmerkelijk over. Ten eerste is het slavernijverleden rechtstreeks
aan de NL geschiedenis gekoppeld en in het geval van de kwestie van de Armeense genocide
heeft dit zich afgespeeld in Armenië. Ten tweede valt dit niet goed bij de Afro-Caribische
gemeenschap waar de indruk wordt gewekt dat er ‘voor de beleefdheid’ een vertegenwoordiger
van het kabinet wordt gestuurd. Ten derde is de koppeling met genocide hier niet op zijn plaats
wat mij betreft. Het gaat hier om het wel of niet erkennen van het NL slaverijverleden inclusief
onderdrukking in sommige vallen tot de dood daarop volgde en niet om de vraag of hier een
genocide heeft plaatsgevonden.
 
Dus je zou mij wel helpen als je wat meer uitleg zou kunnen geven over deze passage en
waarom die in de woordvoeringslijn is gekomen want ik kan nu vragen vanuit
gemeenten/gemeenschappen hier lastig over beantwoorden.
 
Mvg,
 

 
 

Van:   [mailto @minbuza.nl] 
Verzonden: donderdag 22 februari 2018 16:33
Aan:  < @minszw.nl>;   < @minszw.nl>
Onderwerp: FW: M reageert op moties Armeense kwestie
 
Spreeklijn van M in reactie op moties van Voordewind over erkenning genocide door de Kamer
en bijwonen van herdenking in Yerevan op regeringsniveau:
 
Motie Voordewind 1: “Kamer erkent de Armeense genocide”.
 
Votum
Oordeel Kamer
 
Spreekpunten:
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Begonnen met ‘medeleven met enorme verdriet, etc.’

·       Dit betreft formeel een uitspraak van de Kamer, maar ik vind het toch belangrijk om hier iets
over te zeggen.

·       Het is duidelijk dat in 1915 een grootschalige ‘moordpartij’ heeft plaatsgevonden op
Armeniërs.

·       Het verdriet over deze vreselijke gebeurtenissen verdient zoals vandaag al een aantal keer
opgemerkt, ons respect en onze aandacht.

·       We delen de wens van de Kamer dat de betrokken partijen zich verzoenen.

·       De weg daarnaartoe ziet het kabinet echter anders dan de indieners van deze motie.

·       Volgens het kabinet draagt deze motie op dit moment nog niet bij aan een oplossing, noch
aan de noodzakelijke acceptatie en verwerking van het verleden door beide landen. Kabinet
wil nog terughoudendheid toepassen.

·       Bovendien, er is niet voldaan aan de voorwaarden die het regeerakkoord noemt om tot
erkenning over te gaan: er is geen uitspraak van een internationaal gerechts- en strafhof of
een bindende resolutie van de VNVR.

·       Het Kabinet zal de Kamer daarom niet volgen in dit oordeel. 
Motie Voordewind 2 “Verzoekt de regering op regeringsniveau deel te nemen aan komende
herdenking in Yerevan, en daarna bij ieder lustrum”

 
Votum
Oordeel Kamer
 
Spreekpunten:
 

·       Nogmaals: de vreselijke gebeurtenissen van 1915 verdienen ons respect en onze aandacht.

·       Nederland is reeds enkele malen aanwezig geweest bij de herdenking in Yerevan,
vertegenwoordigd door de Nederlandse ambassadeur en in 2016 door dhr Slob.

·       Nederland  betuigt met het sturen van onze hoogste vertegenwoordiger in Armenië op een
waardige manier respect voor de verschrikkelijke gebeurtenissen in 1915.

·       Dit past bij de terughoudendheid die het kabinet wil betrachten in deze kwestie en de ruimte
die het kabinet wil laten voor de noodzakelijke acceptatie en verwerking van het verleden.

·       Indien de motie wordt aangenomen en de regering deelneemt aan de herdenking in Yerevan,
betekent dat niet dat de regering daarmee een uitspraak doet over de vraag of er sprake is
geweest van een genocide.

·       Met aanwezigheid betoont het kabinet respect voor alle slachtoffers en nabestaanden van
alle moordpartijen op minderheden.

·       Iets vergelijkbaars ziet u bij de aanwezigheid van NL ministers bij de nationale herdenking
slavernijverleden: ook met deze aanwezigheid toont het kabinet respect voor vreselijke
gebeurtenissen, zonder dat het kabinet een uitspraak doet over de vraag of hier sprake was
van genocide.
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Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: RE: Meeting request
Datum: woensdag 4 april 2018 21:38:10

Dag allen,

, kunnen wij morgen hierover even afstemmen? Want als ik me niet vergis had jij een
tijdje terug met gemeente Almelo.

Groet,
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Aan: 
Onderwerp: Meeting request
 
Dear 
 
First of all, I wish you a happy Easter. 
 
I wanted to inform you of a very urgent and rather upsetting matter. It has been public that
On 21 April, a sizeable monument will be erected outside the Armenian Apostolic Church,
on public ground, in the Center of Amsterdam with unacceptable content. 
 
Since it is being erected by the decision of the Municipality of Amsterdam, I will
appreciate if I can meet with you on this subject at the earliest convenience, due to the
grave situation it has created. 
 
Best regards,

 
 

--------------------------------------- 

Bu e-posta mesaji ve ekinde bulunabilecek dosyalar yalniz mesajin alici hanesinde kayitli kullanici(lar) içindir.
Mesajin alicisi degilseniz, lütfen hemen göndericiyi uyariniz. Mesaji dagitmayiniz, kopyalamayiniz, içerigini
açiklamayiniz; çikti almaksizin siliniz. Bu mesajda kayitli görüs ve düsünceler hiçbir sekilde Türkiye
Cumhuriyeti Disisleri Bakanligina atfedilemeyecegi gibi, Bakanlik bakimindan baglayici degildir. Virüs ve kötü
amaçli yazilimlarin bu mesajda yerlesmesinin engellenmesi amaciyla gerekli tüm önlemler alinmis olsa da, bu
mesajin sisteminizde yaratabilecegi kayip ve zararlardan dolayi Bakanlik hukuken sorumluluk kabul etmez. 

Türk dis politikasina iliskin gelismeler hakkinda bilgi almak için www mfa.gov.tr adresine gidebilir, twitter ve
facebook sayfamizi izleyebilir, seyahatleriniz için www.evisa.gov.tr sayfasini ziyaret edebilirsiniz. 

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the addressee(s). If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately, then delete it without printing, copying, distributing or
disclosing its contents. Any view or opinion expressed in this email does not necessarily represent those of the
Turkish Ministry of Foreign Affairs, or bind it in any way. Although reasonable precautions are taken to ensure
that no viruses or malware are present in this email, the Ministry can not accept any legal responsibility for any
loss or damage arising from its use. 

Visit www mfa.gov.tr for Turkish foreign policy news, tweets and our facebook link, and www.evisa.gov.tr for
travel ideas.

---------------------------------------  
 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een
e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen
en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over
de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.
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Van:
Aan: "  BD/PSD";  BD/PSD; " @minbuza.nl";

" @minbuza.nl"; ; ; ; ,
@mindef.nl";  BD/PSD;  BD/KA;

BD/KA
Cc:  BD/PSD; 
Onderwerp: RE: OBI-T (regulier)
Datum: woensdag 20 februari 2019 12:09:16

Hi allen,
Nu gistermiddag ook is gestemd over alle moties alvast even een korte terugkoppeling over het
Turkije debat afgelopen donderdag. Zoals verwacht werd dit debat aangegrepen om alle
‘ongemakken’ van afgelopen jaar met Turkije aan de orde te stellen: de diplomatieke
verhoudingen Nederland- Turkije, de ‘lange arm van Erdogan’ irt de Turks-Nederlandse
gemeenschap, de Turkse pers die Turks-Nederlandse parlementsleden landverraders noemde
n.a.v. hun uitspraken over de Armeense genocide (officieel: ‘de kwestie van de Armeense
genocide’), de zogenaamde Turkse ‘weekendscholen’, de ‘jihadpreek’ in Hoorn in de Diyanet-
moskee, etc. De Kamerleden hielden ook zichzelf vooral erg bezig. We kregen weinig tot geen
vragen die we niet verwacht hadden, en de samenwerking met BZ liep (wat mij betreft J) heel
soepel. Al met al een prima debat.
Alle moties behalve die van de PVV zijn gister aangenomen, zie hieronder inclusief links. Ter
bespreking maandag, met name motie Becker waar we gezamenlijk in op zullen moeten
trekken.
Groet,

Moties ingediend tijdens het debat
30821-53 Motie d.d. 14 februari 2019 - M. de Graaf, Tweede KamerlidMotie van het lid De Graaf over
het tegengaan van Turks-islamitische beïnvloeding
30821-54 Motie d.d. 14 februari 2019 - M. de Graaf, Tweede KamerlidMotie van het lid De Graaf over
het verbieden en sluiten van Turkse weekendscholen
30821-55 Motie d.d. 14 februari 2019 - J.M. Paternotte, Tweede KamerlidMotie van het lid Paternotte c.s.
over een toezicht- of visitatiestructuur voor weekendscholen
30821-56 Motie d.d. 14 februari 2019 - B. Becker, Tweede KamerlidMotie van het lid Becker c.s. over een
contrastrategie ten aanzien van ongewenste diasporapolitiek
30821-57 Motie d.d. 14 februari 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede KamerlidMotie van het lid Pieter
Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie
30821-58 Motie d.d. 14 februari 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede KamerlidMotie van het lid Pieter
Heerma c.s. over een nieuwe organisatiestructuur voor ISN

Van:  - BD/PSD 
Verzonden: maandag 18 februari 2019 15:04
Aan:  BD/PSD ; @minbuza.nl' ; @minbuza.nl' ;

,
@mindef.nl' ; BD/PSD ; 

- BD/KA ;  BD/KA 
CC:  BD/PSD 
Onderwerp: RE: OBI-T (regulier)
Beste allen,
Er is wat verwarring over datum overleg OBI T. Eerstvolgend overleg is maandag 25
februari van 16.00-17.30 uur.
Ik stuur morgenmiddag de agenda na de stemmingen van de moties nav het Turkije
debat.
Met groet,

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  BD/DVCB/AGV 
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 15:14
Aan:  BD/DVCB/AGV; ' @minbuza.nl'; @minbuza.nl';
' @minszw.nl'; ' @minbzk.nl'; ' @minszw.nl';

@minbzk.nl'; @minbzk.nl'; @minbzk.nl';
' @minszw.nl'; ' @mindef.nl'; BD/DVCB/AGV; 

 BD/DVCB/AGV; BD/DAS/ANTMD;  BD/DAS/ANTMD

10 2 e.

10 2 e. 10 2 e. 10 2 e.

10 2 e. 10 2 e. 10.2.e. 10.2.e. 10 2 e.

10 2 e. 10 2 e. 10.2.e.

10 2 e.

10 2 e. 10.2.e.

10 2 e.

10 2 e.

10 2 e. 10.2.e. 10.2.e.

10 2 e.

10 2 e. 10 2 e. 10 2 e.

10 2 e.

10.2.e.

10 2 e.

10.2.e.

10.2.e. 10 2 e. 10 2 e.

10 2 e. 10.2.e. 10 2 e.

10 2 e. 10 2 e. 10 2 e.

10 2 e. 10.2.e. 10.2.e. 10.2.e.

10.2 e. 10.2.e.



Onderwerp: OBI-T (regulier)
Tijd: maandag 25 februari 2019 16:00-17:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie:
Beste leden van de OBI T tafel,
Zoals besproken in de OBI tafel van 28 januari jl, volgt hierbij een afsprakenreeks voor een
driewekelijkse OBI T tafel (regulier). Vanwege het besloten karakter (trusted community) wil
jullie erop wijzen maximaal 2 personen per organisatie naar het overleg af te vaardigen.
Agendastukken worden minimaal een week voor het overleg verspreid via NLnet.
Groeten,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Re:
Datum: woensdag 19 december 2018 13:44:42

Kan ik me uiteraard helemaal in vinden!
Ik zie het morgen wel

Van:  
Verzonden: woensdag 19 december 2018 11:46
Aan:  
Onderwerp: RE: Re:
Dank 
Zojuist ook ff met  bijgebabbeld; strekking antwoord zal zijn
-nogmaals benadrukken aanleiding en doel infoblad (gemeente/profi’s, geen onderzoek/rapport)
- ongelukkige woordkeuze, desalniettemin voldoende aangeduid met voetnoten en verwijzing
rondom standpunt kabinet
- de wijzigingen betreffen ‘verscherping/benadrukking ’kabinetsstandpunt, met duidelijke
verwijzing naar ‘leed’ en aantallen slachtoffers
- zien voor de rest vooralsnog geen aanleiding om nader onderzoek te doen of bestaand
onderzoek up te daten, nogmaals doel van het infoblad aanhalen

 zegt geen rectificatie/excuus en geen aanleiding voor politieke rel (te verwachten)
Ik kom morgen met een concept beantwoording, even laten bezinken (  weet ervan)
Ik vermoed dat bovenstaande ook ongeveer jouw lijn zal zijn.
Groet,

Van:  
Verzonden: woensdag 19 december 2018 11:18
Aan: @minszw.nl>
CC: @minszw.nl>
Onderwerp: FW: Re:
Ha  zie hieronder de uitgebreide reactie van  Toon valt is alweer stuk
rustiger.Ook met een aantal vragen. Zou jij reactie willen maken? Bedankt!
Groeten 
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
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