
LANDEN VAN EUROPA 

Armenië  

 

1 Vlag 

 
 

2 Ligging op Europese kaart 

Armenië, officieel de Republiek Armenië, is een bergachtig land in de Zuidelijke Kaukasus, gelegen in het 

noord-oostelijke deel van het Armeense Hoogland, dat geografisch gezien tot Azië behoort, maar in 

culturele en historische aspecten zich tot Europa behorend beschouwt en de oudste christelijke staat 

van de wereld is. Armenië grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. Bij het begin van onze 

jaartelling lag Armenië aanmerkelijk meer westelijk dan heden ten dage. Armenië behoort tot de 

weinige landen die niet aan zee liggen.  

 

3 Oppervlakte  

De oppervlakte van Armenië is 29.800 vierkante kilometer. Nederland is bijna 1,5x groter.  

 

4 Bevolking 

Het aantal inwoners van Armenië is 2.967.004. De bevolkingsdichtheid is 99,6 per vierkante kilometer. 

Een belangrijk Armeens trauma is de volkerenmoord op naar schatting tussen 1 200 000 en 1 500 000 in 

Turkije verblijvende Armeniërs. Tijdens de eerste wereldoorlog , tussen 1915 en 1916 werd 2/3 van de 

Armeense populatie in het Ottomaanse rijk ter plaatse of door deportatie vernietigd. De Turkse regering 

is verantwoordelijk voor deze collectieve misdaad. Nog steeds doet de Turkse regering haar uiterste 

best om alle sporen van de Armeense aanwezigheid in hun land uit te wissen.  

 

5 Hoofdstad en enkele belangrijke steden 

De hoofdstad van Armenië is Jerevan. 

De tien grootste stedenzijn: Jerevan, Gjoemri, Vanadzor, Echmiatsin, Hrazdan, Abovjan, Kapan, Armavir, 

Ararat en Gavar. 

 

6 Geschiedenis: globale perioden, belangrijkste personen 

Armenië omvatte vroeger een veel groter gebied dan nu. In de 17e eeuw werd het land opgedeeld. In de 

19e eeuw kwam een groot deel van Armenië onder bestuur van het Russische Rijk. Na de Eerste 

Wereldoorlog maakte Armenië samen met Georgië en Azerbeidzjan deel uit van de Kaukasische 

Federatie. Zo konden deze drie landen van 1918 tot 1920 onafhankelijk blijven, waarbij Armenië werd 

aangeduid als de Democratische Republiek Armenië. In 1920 werd Armenië veroverd door het Rode 

Leger en bij de Sovjet-Unie gevoegd, waarna het werd hernoemd tot de Armeense SSR. 

In 1988 ontstond er een conflict met Azerbeidzjan over Nagorno Karabach, dat als autonome provincie 

binnen Sovjet-Azerbeidzjan lag en waar de Armeniërs de meerderheid vormen. In augustus 1990 werd 

Armenië onafhankelijk van de Sovjet-Unie. In 1991 riep Nagorno Karabach de onafhankelijkheid uit. 

Zowel bij de hierop volgende oorlog als op de huidige situatie wordt Nagorno Karabach door Armenië 

politiek en militair ondersteund. 

Armenië leed ernstige economische schade als gevolg van een blokkade door Turkije en Azerbeidzjan. In 

de jaren 90 is meer dan een kwart van de totale bevolking uit het land geëmigreerd. In 2009 leek het 

erop dat er daadwerkelijk vooruitgang in de onderhandelingen tussen Armenië en Azerbeidzjan was en 

ondertekenden Armenië en Turkije een protocol, waarmee beide landen een einde maken aan de 

jarenlange onderlinge spanningen en diplomatieke betrekkingen aangingen. Het protocol moet evenwel 



nog door de parlementen van beide landen geratificeerd worden. Het is de bedoeling dat dan ook de 

Turks-Armeense grens weer zal worden opengesteld.  

 

7 Staatsvorm 

Armenië is in 1991 onafhankelijk geworden van de Soviet-Unie en is sinds 2001 lid van de Raad van 

Europa. Armenië is een republiek. Het staatshoofd is een president; deze wordt rechtstreeks voor 5 jaar 

gekozen. de regeringsleider is een minister-president (premier). Armenië heeft een 1-kamer parlement: 

131 leden, termijn van 4 jaar. 

Zowel bij de presidentsverkiezingen als bij de parlementsverkiezingen van 2003 was er zowel in binnen- 

als buitenland kritiek op het onvoldoende democratische karakter. Een grondwetswijziging die volgens 

de oppositie de macht van de president verder zou hebben uitgebreid, slaagde er bij een referendum 

niet in het quorum van voorstemmen van 1/3 van de bevolking te bereiken. 

In de buitenlandse politiek en economie is het land sterk van Rusland afhankelijk, maar zoekt thans ook 

tot de Verenigde Staten toenadering.  

Armenië is geen van de Europese Unie. 

Het volkslied is Mer Hayrenik 

Nationale feestdag: 21 september 

 

8 Regio’s en departementen 

Armenië is onderverdeeld in 11 provincies. 

  

9 Infrastructuur 

Afgezien van de belangrijkste hoofdwegen, zijn de meeste wegen in Armenië niet altijd in de staat zoals 

we hier gewend zijn. Ook de bewegwijzering is niet altijd even duidelijk. De rijstijl van Armeense 

chauffeurs is nogal eens roekeloos. Het openbaar vervoer is verouderd en de infrastructuur is niet altijd 

even goed onderhouden. Vliegvelden bij Gyoumri en Yerevan. Het onderhoud van Armeense vliegtuigen 

is onbetrouwbaar. 

 

10 Klimaat 

Armenië heeft een continentaal klimaat (strenge winters en droge zomers). 

 

11 Rivieren en meren 

In Armenië ligt een aantal snelstromende rivieren. De grootste rivieren zijn de Araks, de Debed en de 

Hrazdan.  

Het grootste meer van Armenië is het Sevanmeer. 

 

12 Gebergten 

Het gebied is voornamelijk bergachtig. De Aragats is met 4095m boven zeeniveau de hoogste berg van 

het land. De Ararat is weliswaar met 5137m hoger, maar ligt op Turks grondgebied (ark van Noach zou 

daar zijn gestrand). 

 

13 Nationale en regionale parken 

In Armenië zijn 2 nationale parken (Sevan en Dilijan). 

 

14 Industrie en economie 

Zoals vele vroegere Sovjet republieken heeft het land sterk geleden onder de te snelle overgang van de 

centrale planeconomie uit de Sovjettijd naar de vrijemarkt economie. Doordat Sovjet investeringen en 

ondersteuning plots vrijwel wegvielen, konden slechts weinig belangrijke bedrijven blijven functioneren.  

De Armeense economie steunde vooral op de industrie: chemie, electronische producten, machines, 

verwerkte voeding, synthetische rubber en textiel. Armeense mijnen ontginnen koper, zink, goud en 



lood. Het grootste deel ven de energie wordt geproduceerd door ingevoerde brandstof zoals gas en 

nucleaire brandstof (bestemd voor zijn enige kerncentrale) uit Rusland. De belangrijkste eigen 

energiebron is hydroelectriciteit (waterkrachtcentrale). 

Het oorlogsgeweld en de afsluiting van de grenzen hebben de Armeense economie hard getroffen.  

Armenië bezit, anders dan Azerbeidzjan, geen grote olievoorraden. Ook loopt er geen belangrijke 

oliepijplijn door het land, zoals in buurland Georgië. Voor zijn energievoorziening is Armenië goeddeels 

aangewezen op – almaar duurdere – Russische olie. In de Sovjettijd was Armenië een belangrijk 

industrieel centrum. Dat is nu passé. Van de ooit bloeiende industrie is weinig over. De helft van de 

Armeense bevolking leeft onder de armoedegrens. Vele Armeniërs leven van deviezen, gestuurd door 

Armeniërs in het buitenland. Ook is de Armeense buitenlandse schuld erg hoog. 

 

15 Wijnbouw 

De Europese wijnstokken zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Transkaukasische landen, waaronder 

Armenië. De Armeense rode wijn wordt zeer gewaardeerd. Momenteel wordt in Armenië van de 

druiven de beste kwaliteit brandy gemaakt. 

 

16 Landbouw 

De Armeense landbouw heeft na de val van de Sovjet-Unie belangrijke veranderingen ondergaan. Het 

communistische collectieve agrarische bedrijfsmodel heeft plaatsgemaakt voor familiebedrijven. Een 

belangrijk probleem in Armenië is dat jongeren niet gemotiveerd zijn om in de landbouw te werken en 

liever naar Moskou gaan om daar hun geluk te beproeven. Voor jonge boeren is het vooral moeilijk om 

financiering en trainingen te krijgen. In het zuiden van Armenië is de grond zeer vruchtbaar. Vele 

landbouwproducten komen uit deze streek.  

 

17 Bosbouw 

Het landschap van Armenië is bergachtig met veel bos. 

 

18 Godsdienst 

95% van de inwoners van Armenië zijn Armeens-apostolisch. Daarnaast hangt 4% een andere christelijke 

kerk aan, zoals de Russisch-orthodoxe Kerk, de Armeens-katholieke Kerk en het protestantisme.  

 

19 Onderwijs 

Armeense kinderen zijn vanaf 7 jaar verplicht naar school te gaan. De basisschool bestaat uit 10 klassen 

(1 tot en met 10). Tot de 8
e
 klas is verplicht, daarna mogen kinderen van school af of kunnen zij 

doorstromen naar beroepsvoorbereidend onderwijs. Kinderen kunnen ook doorgaan met de 9
e
 en 10

e
 

klas, waarna ze kunnen gaan doorstuderen. In de 1ste klas leer je de alfabet, lezen, schrijven etc. Vanaf 

de 4de klas krijgen kinderen vakken als Armeens, Russisch, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, 

wiskunde, economie, topografie, biologie, natuur en scheikunde, enz. In sommige delen van Armenië 

leren de kinderen al vanaf hun 8e Engels, Frans en Russisch.  

 

20 Cultuur  

De Armeense cultuur ontstond in het gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Armenië stond aan de wieg 

van de Westerse beschaving. Romeinen, Arabieren, Perzen, Mongolen, Turken en andere onderwerpers 

zagen de Armeniërs aan zich voorbij trekken en van al deze volken zijn nog elementen te vinden in de 

Armeense cultuur. Zo’n 40.000 eeuwenoude kerken met prachtige fresco’s, kloosters en historische 

steden liggen verspreid in het berglandschap, vaak op spectaculaire plekken. Oude karavanserai’s 

getuigen van Armenië’s  positie langs de oude zijderoutes. Aardbevingen en gebrek aan onderhoud 

deden de monumenten geen goed maar gelukkig zijn er nog genoeg over die een bezoek waard zijn.  



Muziek is belangrijk in het dagelijks leven van de bevolking en ook de literatuur is zeer levend. Het lijkt 

wel of elke Armeniër een eigen repertoire van volksverhalen, fabels en poëzie heeft, waaruit hij bij 

gelegenheid eindeloos kan putten met passende frasen.  

Voor liefhebbers van kunst en snuisterijen zijn er in Jerevan in het weekeinde twee interessante 

rommelmarkten. Schilderijen, iconen, edelstenen, sieraden, antiek, tapijten en tweedehands goederen 

treft u hier in ruime hoeveelheden aan. Het is ook mogelijk in de hoofdstad een kunstexcursie of een 

architectuurexcursie te maken.  

 

21 Eten en drinken 

De Armeense keuken heeft geen statisch geheel van recepten en wordt in grote mate beinvloed door 

het Midden-Oosten en de Middellandse Zee. Er worden veel knoflook, olijfolie, olijven, uien, tomaten, 

courgettes, paprika's, citroenen en veel kruiden gebruikt. Verschillende soepen, stoofschotels, lamsvlees 

en yoghurt zijn de basis. Omdat Armenië een arm land is, verwacht je dat er weinig voedsel is. Dit is niet 

het geval. Naast lamsvlees is er volop groente en fruit. Verder wordt er veel wodka en Turkse koffie 

gedronken. Armeniërs zijn gastvrij. Zeg geen nee als je wordt uitgenodigd voor een etentje. 

 

22 Taal 

In Armenië is het Armeens de officiële taal. Het wordt door bijna iedereen gesproken. 

 

23 Geldeenheid 

De munteenheid van Armenië is de dram. 

 

24 Media 

Armenië is een land dat sinds kort graag wil meedoen met het westen. Radio en televisie nog steeds 

veruit de belangrijkste bron van informatie in Armenië. In 2001 werd de staatstelevisie omgevormd tot 

een publieke omroep. In Armenië zijn been groot aantal particuliere lokale en regionale radio- en 

televisiestations in de lucht. De Armeense Publieke Radio en Televisie is een "actief lid" van de European 

Broadcasting Union geworden. Hierdoor kan ze deelnemen aan onder andere het Eurovisie Songfestival 

(in 2006 voor het eerst).  

Dagelijks verschijnen er zo’n 15 nationale Armeense kranten. De meeste Armeense kranten zijn 

gepubliceerd in meer dan een taal, meestal het aanbieden van Engels secties in aanvulling op Armeens. 

Daarnaast worden er tientallen lokale en regionale kranten en tijdschriften uitgegeven. 

 

25 Belangrijkste monumenten en topics 

• De hoofdstad Jerevan is één van de oudste steden ter wereld. De stad is helemaal herbouwd naar 

de Sovjetstijl. Toch heeft de stad de gezellige Armeense sfeer weten te behouden. Het vroegere 

Jerevan kan bekeken worden bij de Erebuni ruïnes aan de rand van de stad. Op de heuvel bij de 

Razdan rivier staat een indrukwekkend beeldhouwwerk. Dit gedenkteken is voor de vele Armeniërs 

die omkwamen tijdens de Turkse genocide. Helaas is de eeuwige vlam gedoofd vanwege het tekort 

aan brandstof. Dit monument is zeer aangrijpend om te zien.  

• In het operahuis zijn vele voorstellingen van opera tot dans. De optredens zijn van een hoog niveau. 

• In het Armeens historisch museum staan vele kunstobjecten vanaf de 7e eeuw te zien.  

• In de Arat-vallei kan het imposante Khor Virap-klooster bezichtigd worden. Voor Armeniërs is dit 

een zeer populaire plek. Sint Gregorius werd in dit klooster 13 jaar gevangen gehouden totdat de 

koning zich tot het christendom bekeerde.  

• In Echmiadzin: de kathedraal van St. Gregorius. Deze kathedraal is gebouwd in Armeense stijl en 

staat op een oudere kerk. In het Manougian museum kunnen manuscripten bekeken worden. 

• In Garrni staat een prachtige zonnetempel. Deze tempel is gebouwd als eerbewijs aan de koning als 

dank voor diens steun in de strijd tegen de Parten. Schitterend uitzicht over de Azat rivier.  



• Het Sevan meer is een uitstekende plek om te ontsnappen aan de warmte. Het is er heerlijke 

vertoeven langs het strand en genieten van een picknick. In Jermuk kun je prima wandelingen 

maken langs de kloof, watervallen en warmwaterbronnen.  

 


