










































de vierde eeuw alleen mondeling over
geleverd. Als schrijftaal werd Syrisch 
of Grieks gebruikt. Om de overgang 
naar het nieuwe christendom beter te 
laten verlopen ontstond de behoefte 
om te schrijven in de spreektaal. Aan 
begin van de vijfde eeuw werd aan de 
monnik Mesrop Mashtots gevraagd 
een eigen alfabet te ontwerpen. Een 
grote vertaalactiviteit volgde: de bijbel 
en geschriften van kerkvaders werden 
in het Armeens vertaald en er werden 
theologische en historische werken in 
het Armeens geschreven. Kloosters 
werden centra van onderwijs en studie 
en in scriptoria vervaardigden mon
niken eeuwenlang de prachtigste ma
nuscripten. Enkelen daarvan waren in 
2001 in het Utrechtse Catharijnecon
vent te bewonderen, ze zijn destijds 
uitgeleend door de nationale schatka
mer, het Matenadaran in Yerevan. 

Naast de verluchte handschriften ma
ken kerken en kloosters in Armenië 
diepe indruk. Soms goed bewaard of 
gerestaureerd, soms als ruïne, liggen 
ze verspreid in de bergen en op heu
vels in het Armeense landschap. De 
bouwwerken zijn meestal van lokale 
tufsteen en zijn daardoor harmonieus 
in de omgeving opgenomen. Ze zijn 
dubbelwandig met in spouwmuur een 
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vullaag die, mits juiste vulling en sta
peling, aardbevingbestendig is. De ka
rakteristieke vorm is de kruiskoepel
kerk. De koepel kan steunen op vier 
vrijstaande zuilen, maar de druk ervan 
kan ook via de kruisribconstructie af
geleid worden naar de muren, hetgeen 
een zeer ruimtelijk effect geeft. Vanaf 
de tiende eeuw kon men door verbe
tering van technieken tot grotere koe
peldoorsneden komen. Zo ontstond de 
typische vorm van kleine kerken met 
grote en hoge tentdaktorens. Op de
zelfde bouwwijze van de eeuwenoude 
kleine kerkjes is de grote kathedraal 

van Yerevan gebouwd, die in 2001 is 
ingewijd. Over het algemeen zijn de 
kerken spaarzaam gedecoreerd maar 
enkele kerken zijn aan de buitenzijde 
voorzien van timpanen met prachtige 
reliëfs. 

Khach'kars 

In contrast met de vele sobere ker
ken zijn khach'kars of kruisstenen 

wel rijkelijk van reliëfs voorzien. 
Deze rechtop staande stenen met re
liëfkruisen vormen een eigen genre 
in de Anneense religieuze kunst. Het 
kunnen zowel grafstenen als herden
kingsstenen zijn. Ornamentele banden 
rondom de kruizen, druivenranken en 

vogels zijn veel gebruikte motieven. 
Soms zijn de stenen bovendien aan de 
boven- en onderzijde voorzien van in
scripties en van bijbelse scènes. Deze 
stenen zijn in heel Armenië te vinden. 
Meestal staan ze apart of in groepen 
bij elkaar vóór of in kerken, maar bij 
het Sevanmeer is ook een veld met 
wel honderden stenen. Ook nu nog 
worden khach'kars gemaakt. meestal 
in de stijl die in de dertiende eeuw ge
bruikelijk was. Ze staan als grafstenen 
bij kerken of op begraafplaatsen. Niet 
alleen in Annenië maar ook daarbui
ten, zoals ik kortgeleden ontdekte op 
de rooms-katholieke begraafplaats in 
Almelo. In deze stad woont een grote 
Armeense gemeenschap, afkomstig 
uit Oost Turkije, Irak, Syrië en Arme
nië. Sinds 2003 staat er een nieuwe 
Armeense kerk, een kruiskoepelkerk, 
genoemd naar Grigor de Verlichter.4 

Zoals de zusters van het Cathari
naklooster in de zeventiende eeuw 
gedwongen werden om naar Duits
land te vertrekken en daar een nieuw 
klooster te stichten, zo zijn Armeniërs 
in onze tijd naar Nederland gekomen 
om in Almelo een nieuw bestaan op 
te bouwen. Eerst als textielarbeiders, 
later als vluchtelingen. Van het Catha
rinaklooster zijn in Almelo geen spo
ren meer te vinden. Archiefstukken 
zijn verspreid over diverse archieven 
elders. Een luidklok uit 1452 bevindt 
zich in het klokkenmuseum in Heili
gerlee, terwijl beelden die waarschijn
lijk ook uit de kloosterkerk afkomstig 
zijn, te bewonderen zijn in de Maria 
Geboortekerk in Losser en de Sint Jo
zefkerk in Zeist. De Armeense cultuur 
leeft echter voort in de Almelose di
aspora, één van de bewijzen hiervan 
is een khach'kar die aan beide zijden 
van reliëfs voorzien is. Deze is uit Ar
menië naar Almelo gebracht om een 
grafmonument te sieren. 

Dit artikel is in september 2007 gepubliceerd in 
de eerste editie van het on line magazine cul
tuwwetenschappen van de Open Universiteit, 
te bekijken op www.cultuurwetenschappen.org. 
1 Historisch Centrum Overijssel (HCO) 214, ar
chief Huis Almelo, inv. nr. 3448 
2 HCO 214, inv. nr. 2206 
3 deze en volgende informatie over Armenië:
Weitenberg, J.J.S. e.a., Armenië, middeleeuwse 

· miniaturen uit het christelijke Oosten (Zwolle
2001) 15-18, 26-28, 48-53.
" informatie over de Anneense kerkgemeen
schap in Almelo:
www.anneensekcrk.nl








