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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2014Z19416
Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Voordewind (ChristenUnie), Van der
Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Van Bommel (SP) aan de Ministers van
Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid
en Justitie over de demonstratie tegen de plaatsing van het
herdenkingsmonument voor de Armeense genocide op het privé terrein van
de Armeens Apostolische Kerk in Almelo (ingezonden 31 oktober 2014).
Vraag 1
Wat vindt u van het feit dat:
– de Turkse overheid in Nederland een demonstratie tegen een Nederlandse
bevolkingsgroep organiseert, zoals ook uit de antwoorden op de vragen
van 8 september jl. is af te leiden;1
– de Diyanet, onderdeel van de Turkse overheid, gratis busvervoer
organiseert en er in het vrijdaggebed een centrale preek voorgelezen
wordt tegen het herdenkingsmomument ter nagedachtenis van de
slachtoffers van de Armeense genocide;
– de organisatie en publiek de leuze «Karabag ermeniye mezar olacak» –
vertaald: «Karabach zal het graf van de Armeniër worden» gescandeerd
hebben;
– er onaangekondigd Ottomaanse militaire marsmuziek gespeeld is,
dezelfde muziek die ten tijde van de genocide door het leger gespeeld
werd;
– beelden van deze demonstratie wekenlang zijn uitgezonden op Turkse
zenders in Nederland als demetnu.nl?
Vraag 2
Hoe heeft de Nederlandse regering getracht de berichten te verifiëren over de
bijeenkomst bij de Turkse Consul Generaal en over de oproep voor moskeeën
in het vrijdagmiddaggebed om te demonstreren, welke berichten volgens de
antwoorden op de eerdere vragen wel bekend zijn, maar niet te verifiëren
zouden zijn? Is hierbij ook informatie gevraagd bij de verschillende Turkse
organisatie of bij de Turkse Consul-Generaal zelf of bij het Inspraakorgaan
Turken (IOT)?
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Vraag 3
Welke Turkse autoriteiten (ambassadeur, consul, consul-generaal, Turkse
regering etc.) hebben aan de Nederlandse autoriteiten (zoals de regering,
ministers, burgermeesters van o.a. Almelo en Enschede, de Nederlandse
diplomaten in Turkije) opheldering gevraagd over het herdenkingsmonument
voor de Armeense Genocide respectievelijk over het Nederlandse standpunt
over de Armeense Genocide, tussen 1 maart en 20 oktober 2014? Kunt u een
uitputtende lijst geven wie dit onderwerp aan de orde gesteld hebben en met
welk resultaat?
Vraag 4
Is het gebruikelijk en wenselijk dat buitenlandse mogendheden zich rechtstreeks met plaatselijke autoriteiten verstaan over dergelijke aangelegen
onderwerpen?
Vraag 5
Hebben de Nederlandse autoriteiten bij één van bovenstaande gelegenheden
of op enig ander moment ook van de Turkse autoriteiten vernomen dan wel
hen gevraagd of en op welke manier zij betrokken waren bij de organisatie
van de demonstratie op 1 juni? Zo, ja wanneer en wat was het antwoord?
Vraag 6
Bent u bereid aan de Turkse ambassadeur te vragen welke rol Turkije en
organisaties van en gelieerd aan de Turkse overheid, gespeeld hebben bij de
voorbereiding en de organisatie van deze demonstratie?
Vraag 7
Bent u bereid de Turkse regering over te brengen dat de vastgestelde
interventies van Turkse overheidorganisaties bij de demonstratie van 1 juni
onwenselijk zijn?
Vraag 8
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
Vraag 9
Deelt u de mening dat de herdenking van100 jaar Armeense genocide (die
ook de Syrisch-Orthodoxen en Pontische Grieken in het Ottomaanse rijk trof)
ongestoord en waardig moet kunnen plaatsvinden in Nederland?
Vraag 10
Op welke wijze zult u, gelet op de tot nu toe geslaagde acties vanuit Turkije,
garanderen dat de Turkse overheid geen verdere invloed doet gelden op de
wijze waarop in Nederland komend jaar de 100 jaar herdenking van
Armeense genocide wordt herdacht?
Vraag 11
Waarom houdt de Nederlandse regering zich tot dusver steeds afzijdig met
betrekking tot de discriminatie en genocideontkenning ten aanzien van
Armeniërs, terwijl in andere gevallen met name door de Minister voor
Integratiezaken, maar ook door andere bewindspersonen, terecht en direct
stelling wordt genomen zodra dergelijke zaken zich in Nederland voordoen?
Vraag 12
Waarom is vervolgens ook op de brief van de Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON) aan de Tweede Kamer d.d. 23 juni, waarin duidelijk
staat aangegeven dat de Armeense gemeenschap een afkeurende reactie van
de regering op de gebeurtenissen van 1 juni sterk heeft gemist en deze
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alsnog vraagt, nog niet gereageerd, hoewel de regering hierop vanuit de
Tweede Kamer een reactie is gevraagd? Kunt u zo spoedig mogelijk een
reactie op die brief geven?
Vraag 13
Waarom houdt de Nederlandse regering zich tot dusver afzijdig bij de
herdenking van de Armeense genocide, terwijl ze altijd terecht en consequent
aanwezig is bij herdenkingen zoals van de Holocaust en de Rwandese
genocide en ook van andere aangelegen gebeurtenissen in de geschiedenis
van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.?
Vraag 14
Is de Nederlandse regering bereid tot een gelijkwaardige opstelling te komen
ten aanzien van bevolkingsgroepen en ten aanzien van deze drie grote
genocides, die aan het NIOD worden gedoceerd?3
Vraag 15
Kan de regering garanderen dat ze zich niet afzijdig zal houden bij de
herdenking van 100 jaar Armeense genocide, die de Armeense gemeenschap
in Nederland het komend jaar organiseert en zoals die in Armenië en
wereldwijd worden gehouden? Bent u bereid de herdenking van 100 jaar
Armeense genocide in Nederland en/of Armenië bij te wonen? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 16
Wanneer zal het Openbaar Ministerie in staat zijn om maanden na het in het
openbaar scanderen van deze leuzen door duizenden Turkse Nederlanders,
zoals die genoemd in vraag 1 inzake het graf van de Armeniërs, een besluit
over vervolging te nemen naar aanleiding van de gedane aangiftes?
Vraag 17
Kunt u deze vragen voor 11 november beantwoorden met het oog op het
Algemeen overleg integratie?
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