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EUROPA EN AZIË ONTMOETEN ELKAAR IN ARMENIË

Tussen oost en west
26 JULI 2014 OM 03:00 UUR | Sjors van Beek

Een reis door het diep religieuze Armenië voert van eeuwenoude kerk naar klooster, het een nog
mooier gelegen dan het andere.

Moderne kunst bij de fonteinen van de Cascade in Jerevan. rr

 

‘Is Armenië Europees of Aziatisch?’, vraagt de Armeense Anahit Stepanyan, waarna ze zelf het antwoord geeft. ‘We zitten er precies
tussenin. Gebouwen, kleding, de uitbundige make-up van vrouwen wijzen op een oosterse invloedssfeer. De Armeniërs zelf zijn vaak
typisch Europees, met een blanke huid. En onze tradities rond huwelijk, geboorte en dergelijke zijn niet Europees, niet Aziatisch,
maar Armeens.’

Het is een rake schets van dit land tussen continenten. Armenië – of Hajasthan zoals ze het zelf noemen – is geen van beide en van
beide een beetje. Een puur christelijk land, omringd door islamitische buren. Voormalige Sovjet-Unie, maar vandaag sterk gericht
op het Westen. Een Europese enclave net binnen Azië. Of is het andersom?

Buren

We rijden vanuit het noordelijker gelegen Georgië per bus het land in. Bij het binnenrijden wijst de 22-jarige Armeense studente
Hranouch al op de aparte positie van Armenië in de regio. ‘We gaan nu van het op een na beste land ter wereld naar het beste land
ter wereld. Over Georgië durven we tenminste grappen te maken. Over de andere buren niet; dat is te gevaarlijk.’
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Haar grap is niet eens overdreven: zowel met Turkije als met Azerbeidjan heeft Armenië een uiterst getroubleerde relatie. De oorlog
met Azerbeidjan over Nagorno Karabach (1989-1994) staat nog in ieders geheugen gegrift, net als de Armeense genocide (1915-
1923) in wat nu Oost-Turkije is.

Minder algemeen bekend is dat Armenië het eerste christelijke land ter wereld is. Al in 301 werd het christendom uitgeroepen tot
staatsgodsdienst. Een reis door het diep religieuze land voert van eeuwenoude kerk naar klooster, het een nog mooier gelegen dan
het andere. Haghpat, in het uiterste noorden, werd in 976 gesticht. Al ruim tien eeuwen kijkt dit klooster uit over de rotsformaties
in de Debed-vallei. Het complex heeft robuuste muren van grijze tufsteen en koepeltorens met oranjebruine pannendaken. Hoog op
de spits staat een Armeens kruis. Overal op het terrein staan khatchkars, rechtopstaande stèles met minutieus gebeitelde, Keltisch
aandoende reliëfs.

Mythische richel

Binnen, in een van de kerken, is het koel. Het interieur is sober. Hier en daar is een fresco aangebracht, overal flakkeren kaarsjes.
Bankjes zijn er niet: Armeense gelovigen staan rechtop tijdens de vieringen.

De gebouwen van het Haghpat-complex – en van de meeste andere kloosters – zijn in perfecte staat. Het is moeilijk zich voor te
stellen dat ze zijn opgetrokken toen de Vikingen in de Lage Landen hun verwoestende plundertochten hielden.

Aan de achterzijde van een van de kerken treffen we een ‘mythische richel’: een stenen randje vlak boven de grond. Het verhaal gaat
dat wie, met de buik tegen de muur gedrukt, hier overheen kan schuifelen, een wens mag doen. Ik kan mijn evenwicht niet houden
en tuimel achterover, mijn veel leniger veertienjarige dochter lukt het bijna.

Langs een witbruisende rivier gaat het verder naar het zuiden. Het landschap, eerst groen en rotsachtig zoals de Ardennen, wordt
gaandeweg kaal en dor.

In Spitak rijden we langs lange rijen noodbarakken met daken van rode golfplaten. De stad werd op 7 december 1988 door een
aardbeving getroffen en met de grond gelijkgemaakt. Veel inwoners hebben, 25 jaar na datum, nog altijd geen huis.

Toch is er geld genoeg in Armenië. Bij het binnenrijden van de hoofdstad Jerevan zien we vele honderden peperdure auto’s en
modewinkels die in Milaan niet zouden misstaan. Chique restaurants, hippe grand cafés: we wanen ons bijna in Parijs of in Wenen,
maar we zitten midden in de Kaukasus.

Maar de welvaart is slecht verdeeld, vertellen de Armeniërs. Een kleine maar rijke bovenlaag heeft de economie grotendeels in
handen. Enkele familiehoofden delen als ware Godfathers de lakens uit.

Belgische wafels

De 23-jarige Gregor wil wel iets vertellen over de Armeense economie. In een zijstraat van het centrale, in pompeuze sovjetstijl
opgetrokken Plein van de Republiek in hartje Jerevan, heeft zijn familie een openluchtcafé. Het grootste deel van zijn leven heeft
Gregor in België gewoond, sinds vijf maanden bakt hij in het café Belgische wafels. ‘Het is bijna onmogelijk om hier zaken te doen’,
zegt hij in onvervalst Vlaams. ‘Ik kan het alleen omdat ik mensen achter me heb staan. Corruptie is hier zó wijdverbreid dat
iedereen het als gewoon is gaan zien.’

Over de toeristische kansen voor Armenië is hij niet optimistisch. ‘We hebben geen strand’, zegt hij nuchter. ‘Jongeren die actie
willen tijdens hun vakantie gaan dus naar Spanje, niet naar Armenië.’

Mijn dochter is het maar half met hem eens, vertelt ze me later. Ze vindt het best mooi, die vele mysterieuze oude kerken, de
vreemde mengeling van oosterse en westerse sferen. Ook pensionhoudster Anahit Stepanyan (58) ziet potentieel voor het toerisme
in Armenië. Het is ‘one of the jewels of the world’, verzekert ze. ‘Natuur, een rijke geschiedenis. Bezoekers ontdekken dat Armenië
een modern land is met een aparte, Kaukasische sfeer. Maar de overheid promoot het land te weinig,’

Op een halfuurtje rijden van Jerevan drommen duizenden mensen samen rond de Mayr Tachar-kerk (‘Moederkerk’) van
Echmiadzin. Wat Vaticaanstad is voor de katholieken, is het complex van Echmiadzin voor de Armeense christenen. Hier zetelt de
catholicos, het hoofd van de Armeense Apostolische Kerk. In de schatkamers liggen belangrijke christelijke relikwieën: de Heilige
Lans (Surp Geghard), het wapen waarmee een Romeinse soldaat Jezus na zijn kruisiging in zijn zij prikte. Voorts een brokstukje van
het Heilige Kruis en een plankje van de Ark van Noach.

Het is zondag, iedereen is op zijn paasbest. In de kerk heerst de bedrijvigheid van een bijenkorf. Bij het hoofdaltaar staat een
mannenkoor, in een zijkapel een vrouwenkoor. We zien prachtige, rijk geborduurde gewaden van zijdeachtige stoffen in felle
kleuren. Gelovigen lopen af en aan, velen haast in extase. Bij het hoofdaltaar kust een huilende man een in zilver gevatte bijbel.
Ruim een uur golven de gezangen door de kerk. Het is hypnotiserend. Ook mijn dochter, volstrekt niet kerkelijk opgevoed, raakt stil
en ontroerd.

Later die dag springen we van het oosten terug naar het westen. In het Operagebouw in hartje Jerevan treedt het Armenian
Philharmonic Orchestra op. Deze keer zien we galakleding, dure juwelen en een roodfluwelen concertzaal die in elke Europese
hoofdstad had kunnen liggen. Op het programma staat onder meer de ‘Bolero’ van Ravel. Weer buiten eten we een khoravats van
gegrild lamsvlees en raken steeds meer in dubio: in welk werelddeel zitten we nu eigenlijk?Lees De Standaard voor maar € 1! Meer info
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Hoe verder naar het zuiden, hoe minder verwarrend het wordt. In het grensgebied met Iran wordt het, in West-Europese ogen,
exotischer en minder vertrouwd. We wandelen rond bij het Noravank-klooster, gesticht in 1105 en misschien wel het mooiste
complex van het land. Het uitzicht over de vallei diep beneden en de steile rotswanden is adembenemend.

Dan gaat de weg verder, de omgeving wordt ruiger. Ons busje klimt over de Vorotan-pas, met 2.344 meter een van de hoogst
berijdbare punten in Armenië. Iets verderop doemen de eerste wegwijzers op naar de ‘Wings of Tatev’, de langste kabelbaan ter
wereld. Deze attractie, geopend in 2010, moet de toeristen ook naar het weinig bezochte zuiden van het land lokken. De kabelbaan
is 5.700 meter lang en voert over de Vorotan Canyon. Ook voor kinderen is het een geweldige belevenis. Eerst gaat het een stukje
omhoog, naar een kleine bergkam. Dan volgt ineens de afgrond, 360 meter diep. En aan de overkant, een kleine stip nog maar tegen
de steile bergwand, staat het relatief kleine Tatev-klooster. Bij de poort staat een verkoopster met nog warme walnootkoekjes – ze
zijn verrukkelijk.

Op de terugweg naar Jerevan houden we halt in Karahunj, het Armeense Stonehenge. In een licht glooiend, kaal landschap steken
zo’n tweehonderd rechtopstaande menhirs in de rotsachtige bodem. De basaltblokken, sommige zowat drie meter hoog, zijn
opgesteld in slingerende cohorten van ruim 150 meter lang. De Armeniërs noemen dit prehistorische heiligdom de ‘Sprekende
Stenen’: de koude wind waait over de vlakte en maakt daarbij soms een zingend geluid. Karahunj deed zo’n vierduizend jaar voor
Christus mogelijk al dienst als sterrenkundig observatorium. Tientallen stenen hebben een gat in het midden waar de zonnestralen
op gezette tijden exact doorheen priemen. De plek heeft iets magisch.

In het pittoreske dorpje Areni, op de grens met Azerbeidjan, strekken we nog even de benen. De regio geniet faam vanwege de
uitstekende wijnen die hier worden gemaakt. En niet alleen van druiven. In een wijnproeverij dalen we af naar de kelder, waar
manshoge eikenhouten vaten hoog tegen de wanden liggen opgestapeld. De eigenaar schenkt glaasjes wijn van de meest
uiteenlopende fruitsoorten: zwarte bessen, abrikoos, kers, granaatappel. Zonder aarzelen biedt hij ook mijn dochter glaasjes aan.
Als ik zeg dat ze te jong is om te drinken, kijkt hij me niet begrijpend aan. Nou vooruit, bedenk ik. Mijn dochter glundert.

Ark van Noach

De volgende dag snorren we in een oude Russische Lada over de vlakte ten zuiden van de hoofdstad. Rechts bewonderen we het
imposante silhouet van de berg Ararat, de bijbelse top waar Noach met zijn ark gestrand zou zijn. De 5.165 meter hoge berg ligt
tegenwoordig net in Turkije, in wat Armeniërs ‘West-Armenië’ noemen.

Later die dag, terug in Jerevan, bezoeken we het Nationale Museum van Armeense Geschiedenis, met de oudste leren schoen ter
wereld. We klauteren omhoog langs de immense marmeren trappen en hypermoderne kunstwerken van de Cascade en zien in de
verte het Tsitsernakaberd, het slanke, naar de hemel priemende Genocide Memorial. Als de schemering valt, strijken we neer op een
terras dat ergens in Frankrijk lijkt te liggen. We nuttigen een crêpe en een café noir en vragen ons opnieuw af waar Europa eigenlijk
eindigt.

Advertentie

Potentie vergroten zonder chemie en

bijwerkingen. Zo gaat het.

www.het-hooghouden.com

(https://www.het-hooghouden.com?
obOrigUrl=true)

Huizen gebouwd voor 1980? Isoleer uw woning

pas nadat u dit hebt gelezen

The Eco Experts

(https://solarpanels.theecoexperts.com/woningisolatie?
utm_campaign=00b029fbf7afe723827c9a8796dd0522b1&utm_content=003f45233cd8a24c30115a
B2C-IN-NL-EE-1-
D&content=Huizen+gebouwd+voor+1980%3F+Isoleer+uw+woning+pas+nadat+u+dit+hebt+gelez

Zonnepanelen installeren goedkoper dan ooit

door bodemprijzen

Duurzaamheidsvergelijker

(https://duurzaamheidsvergelijker.nl/promotie/zonne
voordelig?
utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_c
o-zv-c&obOrigUrl=true)Lees De Standaard voor maar € 1! Meer info

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200415_04923329
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200414_04922184
https://www.outbrain.com/what-is/default/nd
https://www.het-hooghouden.com/?obOrigUrl=true
https://solarpanels.theecoexperts.com/woningisolatie?utm_campaign=00b029fbf7afe723827c9a8796dd0522b1&utm_content=003f45233cd8a24c30115a4350477a67dd&cid=5d026060f2fc6&utm_source=outbrain&utm_medium=$section_id$&campaign=5d026060f2fc6-B2C-IN-NL-EE-1-D&content=Huizen+gebouwd+voor+1980%3F+Isoleer+uw+woning+pas+nadat+u+dit+hebt+gelez&source=outbrain&network=$section_name$&title=Huizen+gebouwd+voor+1980%3F+Isoleer+uw+woning+pas+nadat+u+dit+hebt+gelez&obOrigUrl=true
https://duurzaamheidsvergelijker.nl/promotie/zonnepanelen/zonnepanelen-voordelig?utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=PVNL2004-o-zv-c&obOrigUrl=true

